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CUVÂNTUL EDITORULUI
IMPACT STRATEGIC – 12 ANI DE LA APARIŢIE

Publicaţia trimestrială bilingvă IMPACT STRATEGIC editată de Centrul de Studii Strategice
de Apărare şi Securitate este, conform Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (CNATDCU), „revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut din domeniul ştiinţe
militare, informaţii şi ordine publică”.
Recunoaşterea calităţii ştiinţifice a publicaţiei este confirmată prin indexarea în bazele de date
internaţionale CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Germania), EBSCO (SUA),
ProQuest (SUA) şi Index Copernicus International (Polonia), dar şi prin prezenţa în cataloagele virtuale
ale bibliotecilor din instituţii prestigioase de peste hotare, precum NATO şi numeroase universităţi cu
profil militar din Polonia, Cehia, Ungaria, Estonia etc.
Începutul anului 2013 marchează doisprezece ani de la apariţia publicaţiei ştiinţifice IMPACT
STRATEGIC.
În cele ce urmează, semnalăm o serie de noutăţi în ceea ce priveşte conducerea Centrului, a
componenţei Consiliului editorial şi a Consiliului referenţilor ştiinţifici.
În luna martie, domnul CS II dr. Petre Duţu şi-a încheiat îndelunga şi fructuoasa activitate în
CSSAS, pe care l-a condus în ultima perioadă, cu pricepere şi dedicaţie. Revista va continua însă să
beneficieze de experienţa domniei sale în calitate de referent ştiinţific.
Noul director al CSSAS şi totodată redactor-şef al publicaţiei este domnul colonel lector univ. dr.
Anton Stan.
Prestigioşilor cercetători şi cadre didactice din Consiliul editorial şi Colegiul referenţilor ştiinţifici
li s-au alăturat noi membri români şi străini, ceea ce va înlesni procedeul evaluării ştiinţifice, care
veghează asupra calităţii articolelor publicate.
Principalele obiective pe care redacţia şi le-a propus pentru acest an sunt continuarea extinderii
numărului de baze de date internaţionale şi extinderea şi consolidarea relaţiilor cu instituţii şi centre de
cercetare din întreaga lume.
Articolele cuprinse în acest număr se înscriu în tematica obişnuită a publicaţiei: actualitatea
politico-militară; geopolitici şi geostrategii: tendinţe şi perspective; politici, strategii, acţiuni ale NATO
şi UE; securitate şi strategie militară; analize, sinteze, evaluări, puncte de vedere. De asemenea, veţi
regăsi tradiţionala rubrică de activităţi ale CSSAS şi recenzia cărţii Science in the Mirror, coordonată de
domnii Teodor Frunzeti şi Marinel-Adi Mustaţă.
Semnalăm, în încheiere, că numărul 2/2013 al revistei va fi dedicat temei „Impactul statutului şi
rolurilor statelor membre UE asupra evoluţiei securităţii europene”, ce urmează a fi abordată în cadrul
Seminarului internaţional pe care CSSAS îl organizează la sfârşitul lunii mai 2013.
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ACŢIUNI ASIMETRICE,
NECONVENŢIONALE ŞI HIBRIDE
ÎN RĂZBOIUL SECOLULUI AL XXI-LEA
Dr. Teodor FRUNZETI*

În timp ce natura războiului nu se schimbă,
fizionomia conflictului şi a războiului se modifică
şi evoluează constant. Este evident că războaiele
interstatale nu vor dispărea în totalitate, însă
conflictul în sine va căpăta noi dimensiuni pe
măsură ce potenţialii combatanţi se vor adapta
progresului în ştiinţă şi tehnologie, dar mai ales
noilor caracteristici ale mediului de securitate
internaţional.
Acţiunile asimetrice, neconvenţionale şi hibride
vor fi frecvente în războaiele secolului al XXI-lea,
fapt ce va afecta intimitatea acestora, făcându-le
irepetabile.
Cuvinte-cheie:
mediu
de
securitate
internaţional; războaiele secolului al XXI-lea;
acţiuni asimetrice; acţiuni neconvenţionale;
acţiuni hibride.
Introducere
Evenimentele primului deceniu al secolului al
XXI-lea au demonstrat că, în ceea ce priveşte mediul
de securitate internaţional, schimbarea este singura
constantă. Au fost identificate noi riscuri, pericole
şi ameninţări de amploare globală şi intensitate
crescută, precum terorismul, proliferarea armelor
de distrugere în masă, crima organizată, dar şi alte

procese şi fenomene ce, pe lângă beneficiile aduse
societăţii umane, pot avea şi un impact negativ,
cum ar fi globalizarea, ce le intensifică pe cele
enumerate anterior. Toate aceste elemente nu pot fi
înţelese prin intermediul paradigmei de securitate
specifice secolului trecut. Natura conflictului a
evoluat dramatic în ultimul deceniu, dincolo de
luptele convenţionale între armatele unor statenaţiune, spre conflicte neregulate şi instabilitate.
Această tendinţă se manifestă la nivel global şi
constituie o caracteristică importantă a mediului
de securitate al secolului al XXI-lea.
Majoritatea conflictelor armate din ultimul
deceniu s-au desfăşurat fie între grupări substatale, fie între asemenea grupări şi forţe
militare convenţionale, astfel că probabilitatea
ca următoarea ameninţare la adresa securităţii
naţionale şi internaţionale să vină din partea unor
armate naţionale este redusă. Conform Uppsala
Conflict Data Program (UCDP), în anul 2011 au
fost înregistrate 27 de conflicte armate intrastatale
şi doar unul interstatal1, însă globalizarea face
ca diferendele şi conflictele dintr-un stat să aibă
efecte asupra statelor din vecinătate şi chiar asupra
altor state îndepărtate. Conflictul dintr-un stat
sau o regiune poate favoriza dezvoltarea reţelelor
transnaţionale de crimă organizată, se poate

* General-locotenent profesor universitar dr. Teodor FRUNZETI, doctor în ştiinţe militare şi
în ştiinţe politice, este rectorul şi comandantul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” din
Bucureşti, România. E-mail: tfrunzeti@unap.ro
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dezvolta în război civil ce duce de multe ori la
catastrofe umanitare şi fluxuri masive de refugiaţi
sau poate determina formarea unor „sanctuare” ale
terorismului şi diseminarea ideologiilor radicale.
Misiunile ce vor fi desfăşurate pentru a contracara
aceste riscuri, pericole şi ameninţări la adresa
securităţii nu vor presupune angajarea împotriva
unei armate naţionale tradiţionale, ci într-un
conflict neconvenţional împotriva unor inamici
nonstatali care folosesc tactici asimetrice.
1. Consideraţii asupra mediului de securitate
internaţional
Problematica războiului secolului al XXIlea nu poate fi analizată fără a trece în revistă
principalele elemente ale actualului mediu
de securitate internaţional, deoarece studiul
războiului nu se limitează doar la forţele armate şi
teatrele de operaţii, ci trebuie să ia în considerare
şi impactul factorilor politici, economici, sociali,
culturali, tehnologici şi ecologici. Aceşti factori
nu acţionează independent, ci sunt corelaţi, iar
efectele se fac resimţite în toate domeniile vieţii.
Schimbările demografice constituie unul dintre
factorii cu repercusiuni în toate domeniile vieţii,
inclusiv în sfera războiului. Mediul de securitate al
acestui secol este şi va fi în continuare afectat de
patru tendinţe principale: ponderea demografică
relativă a ţărilor dezvoltate va scădea cu
aproximativ 25%, puterea economică deplasânduse către ţările în curs de dezvoltare; forţa de muncă
din ţările dezvoltate va îmbătrâni, iar numărul său
va scădea, crescând astfel cererea pentru muncitori
imigranţi; numărul populaţiei creşte şi va creşte
cel mai mult în ţările cele mai sărace; pentru
prima dată în istorie, lumea se urbanizează din
ce în ce mai mult, iar cele mai mari centre urbane
se formează în cele mai sărace ţări.2 Creşterea şi
concentrarea populaţiei în zonele urbane ale ţărilor
sărace, corelate cu scăderea numărului populaţiei
în cele dezvoltate au implicaţii evidente asupra
conflictualităţii, prin aceea că se pot forma centre
de criminalitate şi ideologii extremiste şi se poate
dezvolta insurgenţa urbană.
În ceea ce priveşte domeniul economic, se
consideră că lumea se confruntă cu cea mai
gravă criză economică şi financiară de la Marea
Depresiune din anii ’30 până în prezent. Economiile
cele mai dezvoltate ale lumii au fost sau sunt încă în
recesiune, pieţele emergente înregistrează o scădere

semnificativă a ritmului de creştere, iar ţările în
curs de dezvoltare sunt complet expuse la şocurile
externe. Rezistenţa slabă la şocuri a acestora din
urmă face ca impactul crizei economico-financiare
asupra statelor în curs de dezvoltare să fie mult mai
puternic decât cel asupra economiilor dezvoltate.
De asemenea, acest fapt determină concentrarea
puterii militare – analizată cel puţin prin prisma
bugetului alocat apărării, dar şi a dezvoltării şi
inovării – în câteva ţări care au capacitatea de a
majora cheltuielile în acest sens.
Problema energetică este un alt element ce a
căpătat amploare în secolul al XXI-lea. Aproape
jumătate din producţia mondială de petrol, cea mai
importantă sursă de energie, este concentrată în
116 câmpuri petroliere de mari proporţii, iar pentru
viitorul apropiat este prevăzută o scădere dramatică
a producţiei deoarece rezervele disponibile, nefiind
la fel de uşor accesibile ca cele de până acum, vor
necesita cheltuieli sporite de exploatare pe care nu
şi le poate permite o ţară în curs de dezvoltare.3
Unele ţări se află deja în litigiu asupra unor resurse
petroliere din Arctica, Asia Centrală, Africa şi
Orientul Mijlociu, creând posibilitatea declanşării
unor războaie de proximitate.
Pe lângă aceste probleme de maximă importanţă, mediul de securitate internaţional este caracterizat de riscuri, pericole şi ameninţări derivate din:
reducerea rezervelor de apă, corelată cu creşterea
numărului populaţiei; schimbarea climatică şi sporirea numărului dezastrelor naturale; dezvoltarea
unei noi dimensiuni a războiului, cea spaţială, dar
şi a dorinţei anumitor actori internaţionali de a obţine superioritatea spaţială etc. De asemenea, trebuie semnalată imposibilitatea de a stopa fenomene ce au originea în sau sunt stimulate de problemele enumerate anterior, precum: migraţia ilegală,
terorismul, corupţia, crima organizată, proliferarea
armelor de distrugere în masă, pirateria, statele
eşuate etc.
Procesele, fenomenele şi elementele enumerate
determină creşterea în complexitate şi impredictibilitate a crizelor şi conflictelor. Acţiunile asimetrice,
neconvenţionale şi hibride vor domina în secolul al
XXI-lea pe baza nemulţumirilor, resentimentelor,
inegalităţilor percepute şi ideologiilor moştenite
ce constituie motorul terorismului, insurgenţei şi
criminalităţii. Sunt şi vor fi implicaţi actori statali
şi nonstatali, precum şi participanţi individuali,
care vor opera la nivel atât local, cât şi global, oriunde în lume unde pot obţine un avantaj în raport
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cu oponenţii şi obiectivele lor. Astfel, acest secol
este caracterizat de estomparea distincţiei între militar şi civil în ceea ce priveşte folosirea violenţei
şi a ameninţării cu folosirea forţei. Cel mai mare
risc de declanşare a unui conflict la scară largă va fi
în zone vulnerabile din punct de vedere economic,
slab guvernate, supuse presiunii demografice şi de
mediu, caracterizate de profunde inegalităţi, dar şi
cu o istorie bogată a conflictualităţii.
Aşadar, se poate afirma că actualul mediu de
securitate internaţional şi, în particular, războiul
secolului al XXI-lea, va fi caracterizat de câteva
tendinţe strategice, precum: creşterea importanţei
informaţiei, evoluţia capabilităţilor neregulate şi
neconvenţionale, sporirea importanţei aspectelor
nonmilitare ale războiului, extinderea conflictului
dincolo de câmpul de luptă tradiţional, îmbunătăţirea protecţiei forţelor, creşterea numărului puterilor nucleare şi accentuarea gradului de dificultate a
mediului pentru intervenţii.4
În cele ce urmează, vom analiza complexitatea
şi interdependenţa acţiunilor de luptă în
războiul secolului al XXI-lea în corelaţie cu
noile caracteristici ale mediului de securitate
internaţional.
2. Complexitatea şi interdependenţa acţiunilor
de luptă în războiul secolului al XXI-lea
2.1. Războiul în secolul al XXI-lea
Ameninţare permanentă a vieţii societăţilor
umane, războiul a alimentat în istorie numeroase
lucrări ce denunţau caracterul său teribil şi
nenorocirile ce-l însoţeau. De asemenea, el nu a
încetat să sucite interesul, provocând gândirea să îi
sesizeze natura reală. Numeroşi au fost teoreticienii
dornici de a descrie această realitate multiformă,
de a-i înţelege modalităţile de desfăşurare, de ai determina eventualele principii de limitare, şi în
plan civil, de eradicare.
De la Francisco de Vitoria la Carl von
Clausewitz, de la Alberico Gentili la Emer de
Vattel, de la chestiunea „războiului drept” la cea
a „războiului absolut”, trecând prin „războaiele
reglementate” şi cele ale războaielor civile, se
pare că reflecţia asupra acestui fenomen social a
oscilat între trei problematici principale: teologicomorală; juridico-politică; antropologico-politică5.
De la sfârşitul Războiului Rece, au apărut
reflecţii noi asupra fenomenului război: ideea unui
„viitor roz” (rosy future) al războiului (Philippe



Delmas) sau dimpotrivă, cea a unui război desuet
(John Mueller)6. Totuşi, după evenimentele din
11 septembrie 2001, tendinţa generală în lumea
academică şi jurnalistică a fost de a considera
că lumea ar intra în era conflictelor asimetrice7.
Pe de altă parte, reflecţiile actuale în studiile
strategice nu propun nici ruptura ontologică şi
nici epistemologică de reflecţiile de la începutul
sfârşitului erei bipolare. Mai curând, este vorba de a
insera aceste noi conflicte într-o tipologie generală
care adesea are ca punct de plecare un triptic între
conflictul intrastatal, civil şi cel clasificat ca fiind
de altă natură.
Există opinii potrivit cărora lucrările despre tipurile de război şi-au schimbat, după 11 septembrie
2001, abordarea asupra acestui fenomen8. Acest
eveniment a declanşat o revenire fără precedent
a studiilor privind războiul. Astfel, cercetătorii au
început să acorde timp şi atenţie sporite explicaţiei
schimbărilor fundamentale intervenite în modalitatea de ducere a războiului. De exemplu, Pascal
Boniface a publicat, în noiembrie 2001, lucrarea
„Războaiele de mâine”, în care vine cu elemente
noi referitoare la tipologia războaielor9. Referinduse la războaiele viitoare, acesta menţionează 24 de
forme de conflicte, de la războaiele civilizaţionale,
la cele ce folosesc spaţiul cibernetic10.
Tipologia cea mai populară în perioada
menţionată este cea propusă de Thomas X.
Hammes în lucrarea sa „The Sling and the Stone.
On War in the 21st Century”11, în care vorbeşte
despre patru generaţii de războaie. De fapt, această
clasificare a fost făcută iniţial de William S. Lind,
Keith Nightengale, John F. Schmitt, Joseph W.
Sutton şi Gary I. Wilson12 în 1989.
Secolul al XXI-lea este caracterizat prin
două paradigme majore. Ţările occidentale sunt
constant în război la distanţă pentru interesele lor.
În plus, ele pun în operă doctrina „zero morţi”.
Pentru aceasta, ele fac apel fie la mercenari şi/sau
la puterea tehnologiei13. Dacă la aceste aprecieri
se adaugă faptul că, în prezent, grupări nonstatale,
ca extremişti religioşi sau narco-traficanţi, devin
actori ce se implică în conflicte armate, atunci
avem imaginea completă a ceea ce înseamnă şi va
însemna pe viitor războiul.
Practic, în războiul din secolul al XXI-lea, pe
lângă acţiunile de luptă numite clasice, de regulă,
duse de state, există şi se manifestă tot mai insistent
acţiuni asimetrice, neconvenţionale şi hibride
purtate, de obicei, de actori nonstatali.
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2.2. Corelaţia între acţiunile asimetrice,
neconvenţionale şi hibride în războiul secolului
al XXI-lea
2.2.1. Acţiunile asimetrice în războiul secolului
al XXI-lea
Războaiele actuale, adică cele care au avut loc
după 2001, cuprind, printre alte forme de acţiuni
de luptă, şi acţiunile asimetrice. Acestea nu sunt
o noutate14, ele fiind prezente, de-a lungul istoriei
omenirii, în aproape toate războaiele din trecut15.
Ceea ce aduc nou războaiele din secolul al XXIlea, în ceea ce priveşte acţiunile asimetrice, este că
acestea sunt purtate, aproape în exclusivitate, de
către actori nonstatali (de exemplu, neoterorismul
islamist, gherilele degenerate, organizaţiile
criminale transnaţionale, narcoterorismul, entităţile
iraţionale violente).
Asimetria se manifestă la nivel strategic,
operativ sau tactic. Practic, asimetria într-un
război înseamnă adaptarea la adversar sau la o
ameninţare de securitate. Parţial sau total, această
adaptare poate să se integreze într-o formulă mai
convenţională de confruntare, deplasând şi lărgind
câmpul de conflictualitate de la un simplu câmp de
luptă la spaţiul mediatic şi politic.
În plus, astăzi, adversarul este a priori de
neînţeles, insesizabil şi iraţional, datorită
obiectivelor, organizării şi/sau metodele sale,
folosite în atingerea scopurilor propuse. Adversarul
este de neînţeles pentru că resursele sale (umane,
financiare, informaţionale) sunt mult inferioare
celui căruia se opune. Astfel, în Afganistan, forţele
insurgente sunt cu mult inferioare ca număr, dotare
cu mijloace de luptă şi nu numai, comparativ
cu forţele coaliţiei militare multinaţionale ce
acţionează aici sub mandat ONU. Cu toate acestea,
insurgenţii, folosind mijloace de luptă de multe ori
improvizate, cauzează pierderi umane şi materiale
forţelor coaliţiei. Calificativul de insesizabil dat
adversarului are în vedere realitatea că acesta nu
este organizat pe structuri militare similare celor
dintr-o armată naţională, ci acţionează individual
sau în grupuri mici şi caută îndeplinirea unor
obiective concrete, palpabile şi care să aibă un
impact psihologic cât mai mare asupra populaţiei
şi forţelor inamice. În acest sens, un exemplu
edificator îl reprezintă reţelele deschise, ca AlQaida, în care elementele reţelei apăreau şi
dispăreau de o manieră continuă, neputând fi
vulnerabile în acţiunile indirecte16. În plus, se
pare că o parte a populaţiei autohtone îi acordă

sprijin concret, material şi moral. Frecvent, după
executarea unei acţiuni de luptă, acest adversar
insesizabil se „ascunde” în rândurile populaţiei.
Adversarul este iraţional atât pentru că se opune
unui inamic superior numeric, tehnologic şi nu
numai, cât şi faptului că nu-i pasă de victimele pe
care le face în rândul civililor ce se află întâmplător
în zona sa de acţiune.
În acelaşi timp, acţiunile asimetrice acoperă
un spectru foarte larg de moduri de operare, de la
non-violenţă la violenţa politică, de la terorism la
anumite forme de război al informaţiei. Acesta din
urmă este facilitat considerabil de revoluţia produsă
în tehnologiile informaţiilor şi comunicaţiilor,
la care au acces deopotrivă statele, dar şi actorii
nonstatali. Totodată, acţiunile asimetrice se definesc
prin faptul că unul dintre actori nu respectă regulile
comune stabilite. În cazul unui război, regulile
sunt adesea stabilite în beneficiul unuia dintre
protagonişti, care astfel îşi găseşte un mijloc de aşi asigura, o dată în plus, superioritatea. Este firesc
ca, după ce a încercat să respecte regulile jocului,
fapt ce nu l-a avantajat, adversarul să caute să le
ocolească pentru a restabili echilibrul, reluânduşi ascendentul sau iniţiativa, pentru a compensa o
slăbiciune care altfel i-ar fi fatală17.
De aceea, cunoaşterea mecanismelor acţiunilor
asimetrice conduce la înţelegerea naturii
obiectivelor urmărite şi identificarea logicilor
ce îi permit beligerantului să-şi atingă scopul
stabilit18. Adversarii din orice război, asimetric
sau nu, îşi construiesc strategia lor globală în jurul
a 3 dimensiuni: finalitatea acţiunii (de exemplu,
răsturnarea unui regim şi punerea în loc a noii
puteri), resursele disponibile (de exemplu, finanţe,
personal, armament) şi calea aleasă pentru
atingerea obiectivului (prin forţă sau mijloace
politice).
Acţiunile asimetrice se fondează pe o strategie,
de asemenea asimetrică. Lupta împotriva
strategiilor asimetrice se situează la trei niveluri19:
informaţie, strategie şi acţiune. Acestea se impun
a fi abordate de o manieră cuprinzătoare, integrată
şi mai ales ofensivă. Fiecare dintre cele trei
componente au un rol decisiv în ducerea acţiunilor
asimetrice. Îndeplinirea lor, aparent distinctă, este
în realitate interdependentă.
Astfel, informaţia nu are drept scop doar
cunoaşterea normativă a oamenilor şi structurilor
responsabile, ci mai ales înţelegerea motivaţiei,
obiectivelor şi liniilor lor de forţă. Cu alte cuvinte,
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se impune penetrarea universului lor mintal, ceea
ce presupune ca beligerantul să se bazeze mai
puţin pe avantajele oferite de resursele tehnologice
şi/sau umane şi mai mult pe integrarea totală a
informaţiei în procesul de decizie.
În ceea ce priveşte rolul strategiei acţiunii,
acesta presupune adoptarea unei abordări
atotcuprinzătoare, antiteroriste a mijloacelor
ofensive şi defensive, civile şi militare, contrateroriste şi antiteroriste, politice, economice şi
sociale. Scopul nu este să se limiteze numai la
eliminarea forţei asimetrice, ci să transforme
condiţiile acţiunii sale, în sensul legitimării în
rândul unei părţi a populaţiei, care o susţine
politic, moral şi chiar logistic. De exemplu, o bună
strategie împotriva terorismului trebuie să asigure
porţi de ieşire a adversarului asimetric. În acest
mod, acesta din urmă dispune de posibilitatea de
a-şi plasa acţiunea într-o perspectivă simetrică, de
unde necesitatea de a reduce gradul de dramatism
al negocierilor asupra concesiilor necesare,
cât şi reciclarea foştilor combatanţi inamici în
unităţi ale serviciilor de informaţii sau de acţiune
psihologică.
Acţiunea propriu-zisă are rolul de a asigura
controlul informaţiei anterior şi ulterior deciziei,
dar şi comunicarea propriu-zisă. Dincolo de
dominanţa informaţională, conceptualizată de
SUA în primul război din Golf (1991), care
privilegiază controlul datelor şi al cunoaşterii,
aceasta semnifică controlul influenţei, îndeosebi
asupra populaţiei din zonă, fapt ce constituie cheia
luptei asimetrice.
2.2.2. Acţiuni neconvenţionale în războiul
secolului al XXI-lea
Acţiunile neconvenţionale se duc atât de către
actorii nonstatali, cât şi de actorii statali. Aceştia
din urmă fac apel la asemenea tactici şi procedee de
luptă atunci când contracarează acţiunile actorilor
nonstatali. De aceea, se poate afirma că acţiunile
neconvenţionale sunt un răspuns la ameninţările
neconvenţionale (terorism, criminalitate organizată
etc.). Ele sunt generate de trei noi factori ce au
apărut în angajamentele moderne20:
• populaţiile – ele sunt din ce în ce mai adesea
miza intervenţiilor militare, fie pentru a le proteja
de urmările unui conflict, fie pentru a favoriza
întoarcerea în ţara lor;
• condiţiile de angajare moderne – acestea
sunt diferite faţă de trecut, întrucât asistăm la o
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implicare voluntară sau involuntară a populaţiilor
într-un conflict în care beligeranţii nu mai sunt
separaţi de un front linear şi unde distincţia între
obiectivele civile şi cele militare este tot mai puţin
respectată;
• multiplicarea actorilor pe un teatru – este
vorba de autorităţile politice şi locale, organizaţiile
internaţionale, organizaţiile guvernamentale,
organizaţiile nonguvernamentale, forţele angajate.
Pe de altă parte, acţiunile neconvenţionale
sunt duse de către actorii nonstatali care, pentru
a-şi atinge obiectivele politice, ideologice sau
religioase, folosesc metodele şi procedeele de
luptă asimetrice. Motivul principal al unei astfel de
practici îl constituie insuficienţa resurselor umane,
materiale, financiare şi informaţionale în raport cu
cele pe care le au forţele armate guvernamentale.
Răsturnarea de către actorii nonstatali a raportului
de forţe defavorabil în lupta armată se face prin
generarea unor efecte care să compenseze, în bună
măsură, diferenţele faţă de adversarii instituţionali
şi statali.
Practicarea violenţei armate neconvenţionale se
aplică metodelor de luptă ale sistemelor asimetrice
dotate cu capacităţi militare fizice prea reduse pentru
a produce daune ce ameninţă centrul determinant
al unei armate clasice moderne sau centrul de
gravitate al unui stat. Ea descrie maniera în care
organizaţiile militarizate trebuie să compenseze
această slăbiciune prin acţiuni indirecte asupra
psihicului adversarului, asupra celui al eventualilor
aliaţi şi al populaţiei21. Efectele urmărite au toate
un punct comun: să convingă populaţia, instituţiile
statului, forţele de securitate internă şi militară de
inutilitatea luptei lor şi de costul exorbitant pe care
ea îl antrenează.
Ca instrument de violenţă politică, de exemplu
gherila este concepută ca o strategie militară în
serviciul unei acţiuni politice insurecţionale. Există
două variante istorice:
• o variantă revoluţionară, ce vizează să pună
capăt unui regim apreciat ca opresiv şi ilegitim
(cazul Cubei în perioada 1953-1958 sau al
Vietnamului de Sud în perioada 1954-1975);
• o variantă naţionalistă, al cărui scop este
să pună capăt unui regim colonial sau să alunge
o forţă militară de ocupaţie (cazul Algeriei în
perioada1954-1962).
Rebelii au nevoie de timp pentru a-şi organiza
aparatul politic şi angaja un proces de generare
a forţei militare. Această perioadă va fi folosită
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pentru a-şi întări legitimitatea în faţa populaţiei.
Odată dobândită puterea dorită, răsturnarea
regimului advers sau eliminarea unei armate
străine de ocupaţie se va face prin victoria clasică.
Deci, trebuie concret să planifice şi să ducă o
strategie militară de uzură împotriva forţelor
armate regulate şi de securitate internă, precum
şi o strategie indirectă ce face apel la procedee
teroriste, de propagandă şi dezinformare menite
să demoralizeze autorităţile legale, combinându-le
într-o strategie integrală. De aceea, violenţa armată
neconvenţională nu este la îndemâna oricărei
organizaţii.
Pentru a evita superioritatea militară clasică
adversă, acţiunile militarizate vor fi duse cu o
logică diferită de lupta clasică22. În acest sens, se
adoptă următoarele măsuri:
• neacceptarea unei bătălii decisive în care
superioritatea în mobilitate şi putere de foc ale
forţelor regulate pot să se impună;
• renunţarea la dispozitivele militare eşalonate
ce marchează o oarecare linie de front pe teren;
rebelii vor adopta o dispersie maximală faţă de
dispozitivul advers;
• dispunerea de o zonă de regrupare sigură, în
care unităţile vor fi reconstituite între două operaţii;
acest „sanctuar” trebuie să fie dificil accesului
forţelor regulate sau suficient de îndepărtat de
bazele adversarului pentru a da timp membrilor
gherilei să se retragă. Amenajat adecvat, acest
„sanctuar” va servi drept bază logistică tactică sau
operativă.
Armatele occidentale profesioniste echipate
după modelul american, adică mizând pe conjuncţia
preciziei traiectoriilor şi dezvoltarea reţelelor de
senzori, pot să treacă peste anumite dificultăţi
tehnice cu care s-au confruntat în trecut. Din acest
punct de vedere, se poate afirma că:
• distanţele geografice dispar sub efectul aeromobilităţii şi controlului general al celei de-a treia
dimensiuni; astăzi, nu mai există locuri inaccesibile
din punct de vedere geografic;
• identificarea bazelor şi unităţilor militare
semnificative devine tot mai uşoară; există sisteme
de observare capabile în orice condiţii meteo să
identifice poziţii ale structurilor militare şi chiar
ale unor luptători izolaţi;
• bucla de ţintire localizare/identificare/
procesare/evaluare este redusă la câteva zeci de
minute şi autorizează lovituri asupra obiectivelor
de oportunitate cu volum sau dimensiuni reduse;

• daunele colaterale sunt mai puţin extinse
decât în trecut, prin precizia focului, combinat cu
profunzimea vectorilor şi a rachetelor;
•
forţele armate clasice dispun de o
capacitate de luptă pe timp de noapte şi în orice
condiţii climatice, în timp ce gherila nu are o
asemenea capacitate.
Printre formele de influenţare asimetrică a
adversarului23 se află:
• decredibilizarea, realizată prin intimidare,
folosind procedee militare (sniping, obstacole,
mine capcană, ambuscade) şi procedee nonmilitare
(manifestaţii populare, campanie de presă, zvonuri,
răpiri, asasinate);
• paralizia realizată prin mişcări operative
şi tactice, folosind procedee militare (sabotaje,
utilizarea de rachete sol-aer, mine capcană,
ambuscade, atacuri sinucigaşe) şi procedee
nonmilitare (greve, revolte populare);
• dislocarea, folosind atât procedee militare
(atentate, asasinate, răpiri de lideri militari şi civili,
atacuri sinucigaşe), cât şi procedee nonmilitare
(blocadă civilă).
În acelaşi timp, prin acţiunile neconvenţionale,
se urmăreşte:
• degradarea eficacităţii militare a unei forţe
clasice prin: negarea capacităţii forţei adverse
de a obţine o decisivă victorie militară prin
decredibilizarea armatei, arătând cu claritate
opiniei publice şi guvernanţilor incapacitatea
operaţională a forţelor armate;
• paralizarea desfăşurării dispozitivului pe
teren, prin acţiuni de întârziere la nivel operativ şi
tactic, precum şi dislocarea efortului principal al
inamicului prin izolarea şi decapitarea întregului
sau a unei părţi a dispozitivului advers;
• controlarea populaţiei pentru a o întoarce
împotriva instituţiilor prin cucerirea acesteia în
totalitate sau parţial. În acest scop, sunt urmărite24:
seducţia şi alienarea pentru a întoarce populaţia
împotriva guvernului; teroarea pentru a elimina o
parte a populaţiei pe care ei nu o controlează.
2.2.3. Acţiunile hibride în războiul secolului al
XXI-lea
Războaiele din secolul al XXI-lea includ, aşa
cum au arătat-o conflictele de după 2001, şi vor
include acţiuni hibride ca formă de manifestare a
luptei armate. Prin urmare, se poate afirma că în
viitor se tinde spre o hibridizare a războiului, ce se
va produce pe două niveluri: cel al modurilor de
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acţiune şi cel al actorilor şi al alianţelor lor25.
Acţiunile
hibride
combină
capacităţi
convenţionale, asimetrice, teroriste, de tip crimă
organizată pentru a duce acţiuni singulare şi
adesea inovatoare, putând simultan să releve
simetrie şi asimetrie. Este vorba mai întâi de o
hibridizare a modurilor de acţiune. Organizaţiile
de tip gherilă, teroriste sau de crimă organizată
urmăresc să dobândească abilităţi, priceperi şi
deprinderi specifice armatelor naţionale: război
electronic şi cibernetic, drone, rachete sol-aer
cu radare asociate. Acestea rămân în linia teoriei
războiului revoluţionar al lui Mao, dar, de acum
înainte, forţele armate statale caută, la rândul
lor, să-şi extindă capacităţile de război asimetric
după cum arată declaraţiile comandanţilor forţelor
armate iraniene din 200926.
Convergenţa tehnicilor şi modurilor de acţiune
fac din ce în ce mai vagă pertinenţa unei dihotomii
între simetrie şi asimetrie. Este vorba mai curând
de o combinare sistematică a celor două, mai ales
că hibridizarea alianţelor între actori statali şi nonstatali permit acestor alianţe să-şi regrupeze capacităţile simetrice şi asimetrice. Alianţa strategică
între Hamas, Hezbollah, Iran şi Siria este arhetipul
unui alt tip de hibridizare. De exemplu, descurajarea iraniană faţă de Israel se bazează pe capacitatea aliaţilor săi de a deschide simultan trei fronturi
împotriva acestei ţări, dintre care două asimetrice.
Alianţele respective nu sunt specifice unui nou tip
de război, ci ele fac caducă diferenţierea între război mic sau mare şi distincţia între conflict asimetric şi simetric. Această realitate antrenează natural
o dificultate de reprezentare a forţelor.
Pe de altă parte, în viitor, adversarii cei
mai capabili pot urmări combinarea capacităţii
distructive reale cu forme tradiţionale, asimetrice
sau catastrofice de război27. În acest sens, mulţi
analişti vorbesc de un amestec al formelor de război
prin combinarea frecvenţei şi letalităţii crescânde.
Această construcţie este descrisă, cel mai adesea,
drept război hibrid, în care adversarul va prezenta
foarte probabil ameninţări hibride unice vizând
vulnerabilităţile statului/statelor atacate.
Prin urmare, acţiunile hibride vor fi un
amestec simultan al tuturor formelor de război
(convenţional, asimetric, terorist) şi al tacticilor
corespunzătoare28. Activitatea criminală, de
asemenea, poate fi considerată o parte a acestei
probleme, deoarece ea destabilizează cel mai
mult conducerea locală sau încurajează lupta
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insurgenţilor furnizându-le resurse. Practic, actorii
nonstatali ce folosesc acţiunile hibride realizează
un melanj inovator de strategii, tactici, tehnologii
conforme cu cultura lor strategică, geografia şi
obiectivele vizate.
Acţiunile hibride încorporează o gamă
completă de moduri ale războiului, inclusiv cele
convenţionale, tactica şi formele asimetrice, actele
teroriste ce includ violenţa şi coerciţia oarbe şi
dezordinea criminală. Aceste activităţi multimodale pot fi duse de unităţi separate sau chiar de
aceiaşi unitate, dar în general, din punct de vedere
funcţional şi tactic, sunt conduse şi coordonate în
spaţiul de luptă principal pentru a realiza efecte
sinergice în dimensiunile fizice şi psihologice de
conflict29. Efectele pot fi obţinute la toate nivelurile
războiului. Astfel, compresia nivelurilor de război
este complicată printr-o convergenţă simultană de
moduri. Noutatea acestor combinări şi adaptări
inovatoare a sistemelor existente prin acţiunile
hibride este o altă complexitate a războiului din
actualul secol.
Forţele hibride pot încorpora eficace sisteme
tehnologice avansate în structura lor şi apoi să le
utilizeze de maniere ce sunt dincolo de parametrii
prevăzuţi iniţial. Din punct de vedere funcţional,
forţele militare hibride sunt superioare forţelor
occidentale în războiul hibrid pe care îl duc
împotriva acestora30.
Acţiunile hibride combină letalitatea conflictului
convenţional cu fervoarea fanatică şi durata
prelungită a războiului asimetric. În conflictele
hibride, viitorii adversari (state, grupuri de state sau
actori nonstatali şi indivizi) vor exploata accesul la
posibilităţile militare moderne, inclusiv sistemele
cifrate de comandă, rachetele aer-sol portative şi
celelalte sisteme letale, ce favorizează insurecţiile
prelungite care utilizează ambuscade, dispozitive
explozive improvizate şi asasinate coercitive.
2.2.4. Relaţiile între acţiunile asimetrice,
neconvenţionale şi hibride în războiul acestui
secol
Analiza modurilor în care se manifestă
acţiunile asimetrice, neconvenţionale şi hibride
în războiul acestui secol, precum şi a actorilor
ce le folosesc, evidenţiază două caracteristici
esenţiale ale relaţiilor dintre ele: complexitatea şi
interdependenţa.
Complexitatea relaţiilor între acţiunile
asimetrice, neconvenţionale şi hibride rezidă în:
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• modurile în care aceste acţiuni sunt duse
în cadrul unui conflict – de regulă, modurile
asimetrice sunt preferate;
• actorii nonstatali care apelează la aceste tipuri
de acţiuni – de regulă, actorii respectivi sunt cam
aceiaşi. Este vorba de grupări teroriste, de gherilă,
insurgenţi, crimă organizată. Desigur, şi actorii
statali folosesc, ca răspuns la atacurile actorilor
nonstatali menţionaţi, acţiunile neconvenţionale şi
hibride;
• conţinutul şi natura relaţiilor cu populaţia
din zona acţiunilor de luptă – în cadrul acţiunilor
asimetrice, neconvenţionale şi chiar hibride, actorii
nonstatali caută în permanenţă fie să-şi atragă
populaţia de partea lor, fie să o demoralizeze,
terorizeze şi înspăimânte pentru a nu sprijini forţele
guvernamentale;
• strategiile, tacticele şi mijloacele de luptă
folosite – actorii nonstatali folosesc orice strategii,
tactici şi mijloace de luptă convenţionale, moderne
şi improvizate pentru a-şi atinge obiectivele
propuse. Uneori, chiar actorii statali apelează la
moduri hibride de acţiune în combaterea actorilor
nonstatali, în calitatea lor de beligeranţi;
• locul de desfăşurare a acţiunilor de
luptă – foarte frecvent, acţiunile asimetrice,
neconvenţionale şi hibride au ca loc de desfăşurare
spaţiul urban, locurile intens populate, dificil de
supravegheat şi controlat de către forţele de ordine
şi militare statale;
• diversitatea raporturilor între diferiţi
actori nonstatali pe timpul derulării acţiunilor
asimetrice, neconvenţionale şi hibride – există
raporturi de cooperare şi colaborare între diferiţii
actori nonstatali în conflictele armate actuale, de
susţinere logistică sau financiară, iar uneori, când
interesele lor generale nu coincid, pot apărea relaţii
conflictuale.
Interdependenţa relaţiilor între acţiunile
asimetrice, neconvenţionale şi hibride este dată
de:
• relativa apropiere a strategiilor, tacticilor
şi mijloacelor de luptă folosite de către actorii
nonstatali în derularea conflictelor în care sunt
implicaţi. În descrierea succintă a fiecărui tip de
acţiune sunt prezentate strategiile, tacticile şi
paleta mijloacelor de luptă utilizate;
• obiectivele urmărite de către actorii nonstatali
sunt aproximativ similare; acţiunile asimetrice,
neconvenţionale şi hibride urmăresc slăbirea
puterii şi influenţei autorităţilor locale şi centrale,

discreditarea forţelor de securitate şi militare,
manipularea populaţiei, semănarea neîncrederii în
guvernanţi;
• toate modurile de acţiune sunt îndreptate
împotriva guvernelor, a autorităţilor locale, a
forţelor de securitate şi militare ale ţării în care are
loc conflictul armat; rar se întâmplă ca acţiunile
asimetrice, neconvenţionale sau hibride să nu
vizeze forţele armate, guvernul şi instituţiile statului
cu responsabilităţi în materie de securitate;
• efectele acţiunilor asimetrice, neconvenţionale
şi hibride sunt cumulative şi acţionează în
aceiaşi direcţie şi sens. Efectele urmărite, printro modalitate sau alta de acţiune, similare sau nu,
contribuie la discreditarea autorităţilor locale şi
centrale, a armatei şi a forţelor de securitate;
• modurile de acţiune se desfăşoară aproximativ în acelaşi spaţiu fizic şi virtual. Acţiunile asimetrice, neconvenţionale şi hibride se produc atât
în spaţiul fizic, real, concret al localităţilor dens
populate, cât şi în spaţiul virtual.
Concluzii
Se poate afirma că viitorul mediu operaţional
va fi caracterizat de schimbare constantă şi accelerată. Tendinţele ce se manifestă în domeniile
economic, demografic, al resurselor şi climatic
vor genera la nivel local, regional, dar şi global, o
competiţie de interese ce, la rândul ei, va exacerba
tensiunile şi manifestările extremiste. Se vor intensifica şi va creşte frecvenţa conflictelor intrastatale
între grupări etnice, tribale, religioase sau politice,
contribuind la şi fiind amplificate de fragmentarea
statelor, crima organizată transnaţională, competiţia pentru resurse, migraţie şi urbanizare. Spaţiile
de desfăşurare a acestor conflicte vor fi variate: rural, urban, aerian, maritim sau virtual.
Din cele prezentate, se poate concluziona
că războiul este practicat în medii şi contexte
diverse, iar perioada contemporană este marcată
de creşterea complexităţii modalităţii de ducere a
acestuia. Contextul legal, cele tehnologic, social şi
de mediu al conflictului, specifice secolului al XXIlea, vor contribui semnificativ la creşterea gradului
său de complexitate şi vor crea provocări majore
pentru cei angajaţi în planificarea şi conducerea
operaţiilor. Statele dezvoltate şi integrate în
comunitatea internaţională se vor conforma
normelor internaţionale privind utilizarea noilor
tehnologii, drepturile omului şi ecologia, în timp
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ce este posibil ca statele sărace şi slab integrate,
dar şi unii actori nonstatali, să încalce legislaţia
internaţională, folosind mijloace neconvenţionale
nepermise.
Deşi mediul de securitate al secolului al XXIlea este deosebit de complex, pot fi desprinse totuşi
unele tendinţe în ceea ce priveşte conflictualitatea
armată şi războiul. În acest context, se remarcă
evoluţia a trei tipuri principale de acţiuni militare
– asimetrice, neconvenţionale şi hibride – între
care există relaţii de interdependenţă complexe.
De aici rezultă că „... fiecare război, fiecare conflict
armat are elemente specifice, de irepetabilitate,
care-i conferă o fizionomie proprie, total diferită
de conflictele precedente şi de cele următoare”31.
Adoptarea tacticilor de acest tip de către actorii
statali şi nonstatali ca principală modalitate de
impunere a obiectivelor proprii şi de luptă împotriva
armatelor avansate constituie caracteristicacheie a războiului contemporan. Accesul facilitat
de globalizare la armamentul uşor, dar şi la
tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii, vor
spori din ce în ce mai mult ameninţarea constituită
de formele neregulate de război în faţa cărora
comunitatea internaţională va trebui să adopte o
poziţie comună clară pentru a furniza asistenţă şi
securitate populaţiei afectate.
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CONFLICTUALITATEA PE
MAPAMOND ÎN 2012 – SURSĂ A
INSTABILITĂŢII ŞI INSECURITĂŢII
Dr. Petre DUŢU*
Vasile DOBRESCU**

Lumea de azi este caracterizată de
conflictualitate pe toate planurile şi la toate
nivelurile.
Sursele
conflictualităţii
sunt
fenomene diverse: globalizarea, schimbările
climatice, competiţia pentru resurse, crizele
economice, politice, sociale, energetice, migraţia
internaţională, creşterea rapidă a populaţiei
mondiale. Unele forme de manifestare ale sale pot
fi violente şi distructive.
Conflictualitatea, aşa cum o cunoaştem în
prezent, va continua să existe şi în anii viitori,
având în vedere că nu există un panaceu universal
pentru a o elimina sau diminua drastic. Totuşi,
concertarea eforturilor constructive ale actorilor
implicaţi este posibil să conducă la soluţii viabile
şi de durată.
Cuvinte-cheie: conflictualitate; globalizare;
schimbare climatică; migraţie internaţională;
populaţie; criză; resurse.
1. Consideraţii preliminare
În procesul trecerii de la starea de pace
la cea de război, se pot distinge trei niveluri.
Conflictualitatea este un concept cu o multitudine
de definiţii. În acest mod se urmăreşte ca el să

acopere o realitate complexă, relativ omniprezentă
în toate domeniile de activitate umană şi frecvent
cu conotaţii negative.
Conflictualitatea ar putea fi definită ca o stare
de tensiune ce rezultă din ameninţările latente
şi dificil de identificat ce pot duce la conflict1.
Conflictualitatea, care este constatarea unui ecart
şi căutarea unei medieri adecvate, în timp ce criza
este „o tulburare profundă legată de punerea în
discuţie a unui sistem de principii până atunci
indiscutabile” şi, în fine, conflictul „o confruntare
între persoane sau grupuri de persoane”2.
Prin comparaţie cu criza, conflictualitatea nu
are o durată limitată şi nu este legată de un eveniment precis. La fel, conflictualitatea se distinge de
conflict, deoarece nu se traduce printr-o confruntare3.
În evoluţia relaţiilor internaţionale şi a statelor,
conflictualitatea a venit să acopere câmpul ce
separă pacea de conflict. Este o fază-cheie,
deoarece dezvoltarea sa va conduce la conflict.
Invers, reducerea sa va fi sursa unui nou echilibru
de moment, căci el va conduce la noi forme de
conflictualitate.
În opinia noastră, conflictualitatea poate fi
definită în trei moduri. Mai întâi, conflictualitatea
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este o stare în care se află doi sau mai mulţi actori4
ce-şi dispută ceva (un bun, o opinie sau o idee),
ce ţine de un interes ce se doreşte a fi satisfăcut.
Practic, în acest mod, conflictualitatea creează sau
cel puţin defineşte contextul şi climatul în care se
produce relaţia între actorii ce îşi dispută ceva.
Apoi, conflictualitatea desemnează modalitatea în
care se stabileşte şi se va derula un raport între
actorii care urmăresc satisfacerea unui anume
interes sau a unui scop semnificativ pentru ei.
În fine, conflictualitatea constituie un fenomen
social, întrucât se caracterizează prin: durată mare;
frecvenţă înaltă de apariţie şi manifestare; prezenţă
aproape peste tot în lume şi în toate domeniile de
activitate umană.
Desigur, între cele trei forme de existenţă şi
manifestare a conflictualităţii este un raport de
interdependenţă. Sub aceste forme, conflictualitatea
se întâlneşte şi în domeniul relaţiilor internaţionale.
În evoluţia statelor şi a relaţiilor internaţionale,
conflictualitatea acoperă câmpul ce separă pacea
de conflict. Ea este o fază importantă, deoarece
dezvoltarea sa va conduce la conflict. Deşi, în
evoluţia sa, conflictualitatea poate trece printrun moment de echilibru, acesta din urmă va fi
sursa unei noi conflictualităţi. Astfel, prin căderea
zidului Berlinului, se punea capăt lumii bipolare şi
se trecea la o nouă ordine mondială, care, în scurt
timp, a devenit o nouă sursă de conflictualitate între
actorii statali şi non-statali ai scenei mondiale. În
acest nou context, ţările şi actorii non-statali nu
mai aplică acelaşi tip de solidaritate faţă de un
inamic comun ca în perioada anterioară. În plus,
se asistă la apariţia şi manifestarea de clivaje
geo-economice. Acum, competiţia economică
devine principalul teren de confruntare între state,
organizaţii politico-militare sau de alt tip.
Conflictualitatea nu este generată doar de cauze
interne ce ţin de un actor statal sau altul. Astăzi,
în contextul creat de globalizare, o conflictualitate
poate exista în interiorul unui stat fără ca acesta
să dispună de mijloacele necesare şi suficiente de
a o controla. De asemenea, conflictele între state
pot fi instrumentalizate în folosul unei entităţi
suprastatale.
De aceea, noţiunea de conflictualitate pare
să permită înţelegerea fenomenelor ivite din
bulversările sfârşitului secolului al XX-lea5.
Conflictualitatea poate lua forme diferite de
manifestare între actorii scenei mondiale. Una din
formele sale de manifestare o constituie conflictul

social. Actuala criză financiar-economică mondială
are consecinţe nedorite nu doar în plan economic, ci
şi social. În general, instituţiile financiare mondiale
(Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială,
de exemplu) au recomandat guvernelor un program
de austeritate pentru a ieşi din criză, iar acestea din
urmă, în marea lor majoritate, au trecut la punerea
în practică a unor astfel de programe. Consecinţa
a fost apariţia şi derularea unor conflicte sociale
semnificative în aproape toate statele ce au trecut
la adoptarea austerităţii ca program de ieşire din
criza economică. Practic, în unele state europene
au avut loc proteste sociale ale celor afectaţi de
asemenea măsuri. De exemplu, protestele din
Grecia6 şi Spania au fost destul de violente, cu
confruntări între manifestanţi şi forţele de ordine.
Conflictul armat este o altă formă de manifestare
a conflictualităţii. Prin urmare, se poate aprecia că
un asemenea fenomen este generator de instabilitate
şi insecuritate locală, naţională, regională şi chiar
internaţională. Unele dintre conflictele armate
cunosc o rezolvare fie prin încheierea păcii, fie
printr-un acord de încetare a focului. Altele, din
varii motive, rămân într-o stare cvasilatentă,
putând să izbucnească în orice moment. În acest
sens, un exemplu concludent îl constituie conflictul
între statul Israel şi palestinieni sau aşa-numitele
conflicte îngheţate.
Conflictul politic, religios sau etnic sunt alte
forme de manifestare a conflictualităţii ca fenomen.
Efectele lor pot fi dezastruoase pentru stabilitatea şi
securitatea unor ţări şi regiuni. Multe dintre ele se
încheie printr-o soluţionare de durată, când părţile
implicate îşi ating scopurile şi obiectivele.
2. Cauze ale conflictelor din lume
Conflictele sociale, politice, economice, militare
şi nu numai au cauze aproximativ similare la nivel
naţional, regional şi mondial. Afirmaţia noastră
pleacă de la realitatea că procese şi fenomene
precum globalizarea, schimbările climatice,
migraţia internaţională (legală şi clandestină),
urbanizarea, creşterea rapidă a populaţiei în ţările
în dezvoltare şi scăderea şi îmbătrânirea acesteia
în ţările dezvoltate, crizele economice, financiare,
energetice, alimentare7, competiţia pentru resurse,
îndeosebi naturale, au un impact semnificativ
asupra stabilităţii sociale, politice, economice,
militare şi de mediu la toate nivelurile menţionate
anterior.
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Astfel, globalizarea8, fenomen complex, multidimensional şi relativ omniprezent, generează
efecte atât benefice, cât şi nefavorabile care afectează în egală măsură indivizii, grupurile umane,
comunităţile locale, statele, actorii non-statali
(de exemplu, multinaţionalele, organizaţiile economice sau de altă natură). Majoritatea opiniilor
converg către afirmaţia că de efectele benefice ale
globalizării profită din plin persoanele, comunităţile, statele bogate. Aceasta pentru că globalizarea
aduce cu sine libera circulaţie a oamenilor, idelor, bunurilor, capitalurilor, deschizând astfel calea competiţiei în toate domeniile de activitate. În
opinia noastră, concurenţa şi competiţia, facilitate
de globalizare, aduc avantaje pentru cei care au
resurse în materie de cunoaştere, de investiţie în
cercetare şi dezvoltare personală, grupală sau naţională. Persoanele, grupurile umane, comunităţile
şi statele care nu au resursele necesare şi suficiente
nu pot face faţă competiţiei sau concurenţei şi rămân la nivelul de dezvoltare anterior, cu tendinţa
de scădere continuă.
Schimbările climatice aduc modificări
în aproape toate domeniile de activitate din
comunităţile locale, state şi regiuni, influenţând
astfel semnificativ viaţa populaţiilor de pe întreg
mapamondul. Reducerea volumului precipitaţiilor
în unele regiuni şi creşterea acestuia în altele
generează fenomene diferite – secetă şi inundaţii,
de exemplu – care duc la transformări în modul
de viaţă şi în natura activităţilor umane, ceea ce
poate genera tensiuni şi conflicte sociale, politice,
economice şi de altă natură.
Pe de altă parte, încălzirea globală duce la
topirea gheţarilor, la subţierea grosimii gheţii la
polii pământului, ceea ce are efecte atât asupra
creşterii nivelului apei oceanelor, cât şi a facilitării
exploatării resurselor naturale din zona arctică.
În primul caz, populaţia ce locuieşte în zonele
inundabile trebuie să le părăsească, punând
presiune pe localităţile şi zonele apte vieţii şi
activităţii umane, ceea ce poate genera conflicte
sociale, politice, economice sau militare. În al
doilea caz, resursele din zona arctică sunt atractive,
astfel încât deja o serie de state din vecinătate îşi
declară dreptul de exploatare a acestora. Şi această
tendinţă poate produce tensiuni şi conflicte între
actorii statali şi non statali interesaţi de bogăţiile
zonei.
Migraţia internaţională, legală sau ilegală, este
un fenomen demografic puternic dezvoltat. Depla-
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sarea oamenilor se face încontinuu dinspre zona
rurală spre zona urbană, pe plan intern, şi dinspre
ţările mai puţin dezvoltate spre ţările dezvoltate,
pe plan internaţional. După Divizia populaţie a
ONU, ce a actualizat datele şi previziunile în 2008,
stocul migranţilor internaţionali reprezintă 3% din
populaţia mondială, adică 190 milioane de persoane9. În 2005, 37% din volumul total al migranţilor internaţionali proveneau din ţări în dezvoltare. Astfel, 28% dintre migranţi erau originari din
Asia, 33,6% din Europa, 23,3% din America de
Nord, 9% din Africa, 3,5% din America Latină şi
Caraibe şi 2,6% din Oceania10. Migraţiile interne şi
internaţionale generează efecte atât pozitive, cât şi
negative, ce exercită o influenţă asupra stabilităţii
şi securităţii naţionale, regionale şi globale. Astfel,
acestea modifică structura populaţiei dintr-o zonă
geografică internă sau din ţările de destinaţie, îmbunătăţesc folosirea forţei de muncă, favorizează o
repartiţie mai echitabilă a veniturilor între indivizi
şi zone economice inegale. De asemenea, migraţiile pot înlesni schimburile de informaţii, transferul de tehnologii şi resurse intelectuale, suscitând
peste tot inovaţia necesară activităţii economice,
au o strânsă legătură cu sănătatea populaţiei, pot
afecta stabilitatea socială. Prin aceste efecte, migraţia internă şi internaţională poate crea premisele apariţiei şi manifestării unor tensiuni şi conflicte
locale sau naţionale şi chiar regionale. Acestea din
urmă, la rândul lor, pot afecta negativ stabilitatea
şi securitatea locală, naţională, regională şi internaţională.
Şi celelalte fenomene demografice11 – creşterea
rapidă a populaţiei în ţările în dezvoltare, scăderea
şi îmbătrânirea populaţiei în ţările dezvoltate,
urbanismul – au contribuţia lor la instabilitatea şi
insecuritatea socială, politică, economică etc.
Actuala criză financiar-economică, prin efectele negative pe care le generează, poate aduce atingere stabilităţii şi securităţii naţionale, regionale şi
internaţionale. Aceasta generează efecte negative
în sectoarele financiar, comercial şi economic,
efecte ce sunt o sursă pentru tensiuni şi conflicte
la toate cele trei niveluri - naţional, regional şi internaţional.
Competiţia pentru resurse12 se poate constitui
într-o cauză a conflictualităţii la nivel local,
naţional, regional şi internaţional. Într-un fel şi întro bună măsură, fostul război din Irak şi actualul
conflict armat din Afganistan sunt produsele
„luptei” pentru resurse energetice.
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3. Tendinţe şi perspective în evoluţia
conflictualităţii în viitor
3.1.
Provocări
cu
impact
asupra
conflictualităţii
Lumea multipolară este, înainte de toate,
caracterizată printr-o foarte mare instabilitate,
rezultată din ameninţările nivelării identităţilor
printr-o globalizare dură, proliferarea armelor
nucleare şi, mai ales, din ecarturile economice
crescânde între ţările bogate şi ţările sărace. Se
cuvine reţinut că globalizarea se îndeplineşte pe
baze culturale anglo-saxone, ceea ce are implicaţii
asupra identităţii şi afirmării fiecărei ţări13.
Cultura americană de tip Mc Donald’s s-a propagat uniform peste tot în lume. Simbol al libertăţii
şi democraţiei, ea erodează fundamentele culturii
celorlalte ţări, mai ales a celor din Est, influenţându-le tinerii.
Pe de altă parte, economia devine din ce în
ce mai globală. Mecanismele şi modelele clasice
sunt depăşite. Frontierele comerciale nu mai
există. În acest context, globalizarea schimburilor,
aşa cum există astăzi, deschide calea accentuării
concurenţei. Cu cât ţările se industrializează şi se
integrează pieţei mondiale mai mult, cu atât ele
suferă efectele concurenţei internaţionale.
Statele, actorii non-statali, comunitatea
internaţională, trebuie să facă faţă unor
provocări multiple şi concrete care au un impact
puternic asupra conflictualităţii pe toate planurile
– economic, politic, social, militar – şi la toate
nivelurile – local, naţional, regional şi mondial.
Astăzi, dezvoltarea economică se bazează pe
petrol. Dar această materie primă, ca şi alte materii
energetice, nu este inepuizabilă, ceea ce ridică
atât problema consumului, cât şi cea a protejării
surselor pentru generaţiile viitoare.
Totodată, dezvoltarea durabilă este legată
de resurse, şi deci de competiţia pentru ele. Este
vorba de competiţia între ţările ce deţin sursa de
materii prime, energetice sau umane şi au acces
direct la resurse şi ţările sau actorii non-statali care
doresc, la rândul lor, să aibă acces la resursele de
care au nevoie.
O altă provocare o reprezintă generalizarea
sistemului liberal ca mod comun de funcţionare
economică. De asemenea, dezechilibrele economice existente între statele şi între regiunile lumii
constituie factori de ameninţare a stabilităţii şi se-

curităţii la toate nivelurile şi pe toate planurile.
La rândul lor, noile mize ale controlului
informaţiilor sunt o nouă provocare pentru
stabilitatea şi securitatea naţională, regională sau
internaţională. Astăzi, informaţia, pe lângă sursă
a puterii, a devenit şi una din sursele principale
ale bogăţiei. Controlul său se constituie într-o
sursă a conflictualităţii, căci interese puternice
pot intra în opoziţie. Un rol important are aici
dezvoltarea fantastică a tehnologiei informaţiilor
şi comunicaţiei. Conflictualitatea va alimenta
interese divergente atât pentru informaţie, ca
proces de obţinere a sa, cât şi ca suport tehnic al
acesteia.
Noile forme de conflictualitate în domeniul
culturii privesc preeminenţa culturii nordamericane în volumul difuzării de cunoştinţe şi
în modurile şi normele de transmitere a acestor
cunoştinţe.
Concurenţa tehnologică poate genera conflictualitate. Dacă ne limităm doar la Internet, ca reţea
mondială ce leagă bazele de date, conflictualitatea
rezultă din gradul de securitate versus libertatea
dorite de către utilizatorii reţelei.
Slăbirea statelor este o altă sursă de
conflictualitate, la care contribuie omniprezenţa
organizaţiilor nonguvernamentale pe plan
internaţional şi mişcarea asociativă pe plan naţional.
Aceste organizaţii tind uneori să se substituie
organelor democratice de luare a deciziei.
Migraţia internaţională va continua să fie un
fenomen puternic. Mişcarea persoanelor dinspre
ţările în dezvoltare către ţările dezvoltate va
continua atât datorită creşterii rapide a populaţiei
în ţările de origine, cât şi îmbătrânirii populaţiei
în ţările dezvoltate. Efectele negative ale migraţiei
vor contribui la accentuarea conflictualităţii
sociale, politice şi, mai ales, economice.
3.2. Tendinţe în evoluţia conflictualităţii în
anii ce vin
Analiza evoluţiei conflictualităţii pe mapamond
în 2012 evidenţiază faptul că acest fenomen
complex şi multidimensional va continua să se
manifeste cu şi mai multă vigoare în anii ce vin.
Astfel, în luna noiembrie 2012, au avut loc o serie
de evenimente semnificative, cum ar fi:
• conflictul dintre Israel şi palestinieni, în fâşia
Gaza s-a acutizat, bombardamentele reciproce fiind
de o mare intensitate şi urmate de pierderi de vieţi
omeneşti şi pagube materiale de ambele părţi;
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• confruntări dintre Turcia şi Siria pe motiv de
încălcare a frontierei şi a spaţiului aerian;
• în Siria conflictul armat între guvern şi forţele
opoziţiei s-a accentuat; deja Franţa a recunoscut
opoziţia ca singurul reprezentant al poporului
sirian14;
• în Europa, conflictul social a luat amploare, din
cauza programelor guvernamentale de austeritate
din multe state europene (Grecia, Cehia, Spania,
Portugalia, de exemplu);
• în Africa, conflictele existente în 2012
vor continua să fie prezente, întrucât nu s-au
soluţionat;
• separatismul politic este activ în întreaga
lume15.
În plus, conflictele îngheţate din Transnistria,
Osetia de Sud, Nagorno-Karabah, nu s-au rezolvat
şi se află într-o stare latentă;
Pe baza analizei cauzelor şi a manifestării
conflictualităţii din anii precedenţi, dar şi din anul
2012, se pot emite aprecieri privind tendinţele
şi perspectivele acestui fenomen în perioada
următoare. Astfel, în viitor, o serie de fenomene
şi procese generatoare de conflictualitate vor
continua să existe şi să se manifeste, dintre care se
pot menţiona16:
• continuarea globalizării cu o explozie de
fluxuri umane, materiale şi imateriale de orice
natură, al căror control devine o miză strategică
de prim-plan. Pe de altă parte, se va manifesta, ca
reacţie la globalizare, o formă de protecţionism
(control strict a frontierelor, taxa de import,
reindustrializarea naţională);
• un declin relativ al hiperputerii americane,
tot mai concurată şi confruntată cu puternice
constrângeri bugetare, ca şi deplasarea spre Asia a
priorităţilor strategice americane, din ce în ce mai
puţin îndreptate spre Europa;
• tranziţia spre o lume multipolară, în care
emergenţa de puteri cu vocaţie regională sau
mondială (Brazilia, Rusia, India, China, Africa
de Sud – BRICS) şi deplasarea progresivă spre
Asia a centrului de gravitate mondial va duce la o
redefinire a raporturilor de forţe şi la noi practici în
materie de relaţii internaţionale;
• instabilitatea cronică din Africa, în care trebuie
totuşi subliniată încurajarea potenţială a creşterii
economice; pe de altă parte, Africa va rămâne în
continuare atractivă pentru multe state, datorită
resurselor sale naturale; inclusiv state emergente,
precum China, au pătruns semnificativ în continentul
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african în căutare de resurse naturale, mai ales
energetice, pentru economia ei în plină ascensiune17;
• un declin relativ al Europei, confruntată
cu slabul dinamism al creşterii sale economice
şi a demografiei sale, precum şi cu reducerile
constante a bugetelor sale de apărare, în timp ce în
numeroase naţiuni non-occidentale cresc eforturile
lor în materie de apărare;
• întoarcerea probabilă a statelor în jocul
internaţional, consecinţă a neputinţei sau slăbirii
relative a marilor organizaţii şi alianţe născute după
al Doilea Război Mondial; în corolar, coaliţiile
viitoare ar putea să se dovedească mai volatile,
fondate pe interese de circumstanţă18;
• creşterea puterii actorilor non-statali;
multinaţionalele, organizaţiile politico-militare,
organizaţiile societăţii civile regionale şi
internaţionale devin tot mai puternice şi îşi vor
asuma roluri în materie de securitate şi stabilitate
naţională, regională şi mondială, roluri anterior
jucate de actorii statali;
• proliferarea armelor de distrugere în masă;
există posibilitatea ca unele organizaţii teroriste
să acceadă la asemenea arme şi să ameninţe cu
folosirea lor;
• conflictualitatea se va manifesta în toate
spaţiile posibile (terestru, aerian, maritim, cosmic
şi spaţiul virtual); este posibil ca spaţiul virtual
să fie locul în care conflictualitatea va cunoaşte o
creştere faţă de anii precedenţi.
În acest context complex şi dinamic,
conflictualitatea pe toate planurile – social,
economic, politic, militar şi nu numai – şi la toate
nivelurile – local, naţional, regional şi internaţional
– se va accentua.
Astfel, vom asista la izbucnirea a diverse
„războaie” economice atât între actorii statali,
actorii non-statali, cât şi între cele două categorii
de actori. Există o serie de resurse cu valoare
strategică precum hidrocarburile, materiile prime,
apa, care sunt vitale pentru supravieţuirea statelor,
dar doar anumite state deţin sau au acces la acest
tip de resurse. Astfel a luat naştere şi s-a dezvoltat,
la nivelul întregii lumi, o reală competiţie pentru
resurse între statele care deţin astfel de resurse şi
încearcă să îşi menţină controlul asupra acestora,
pe de o parte, şi, pe de alta, actorii care nu au
încă acces la ele. O altă competiţie va fi pentru
menţinerea pieţelor şi cucerirea altora noi.
Pe plan intern, vom asista la creşterea în
frecvenţă şi intensitate a conflictelor sociale
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(mitinguri şi marşuri, greve, revolte) ca urmare a
crizei economice, pe de o parte, şi a programelor
de austeritate ale guvernelor, pe de altă parte.
Conflictele militare vor continua să existe şi
să se manifeste cu intensităţi diferite în diverse
regiuni ale lumii. Conflictul armat între Israel şi
palestinieni va continua să se manifeste, iar unele
conflicte îngheţate se pot „reaprinde” din diverse
motive. În Irak, lupta insurgenţilor cu forţele de
securitate şi armata guvernamentală va continua,
iar conflictul armat din Afganistan va fi încă o
expresie a conflictualităţii generată de competiţia
pentru resurse şi sfere de influenţă. În Siria, este
posibil ca ostilităţile între forţele loiale guvernului
şi forţele opoziţiei să continue încă ceva timp, iar în
Turcia kurzii să acţioneze pentru a-şi obţine dreptul
la autodeterminare. Este posibil ca insurgenţa,
războiul în mijlocul populaţiilor, războiul urban să
dobândească noi dimensiuni şi actori. Asimetria va
fi definitorie pentru purtarea luptelor atât de către
armatele naţionale şi coaliţiile internaţionale, cât
şi de forţele insurgente, gherilă sau altă formă de
organizare para-militară.
De asemenea, conflictele politice alimentate de
separatismul politic vor continua să se manifeste
peste tot în lume. În acelaşi timp, revoltele
împotriva guvernelor aflate la putere vor continua
în unele ţări, până când acestea vor fi rezultatul
unor alegeri libere, democratice.
Activitatea organizaţiilor teroriste şi a crimei
organizate se va intensifica, urmare a democratizării
unor societăţi, a unor efecte ale globalizării şi
mutaţiilor în interesele strategice ale marilor puteri
şi ale puterilor emergente.
Pe plan economic, accentuarea globalizării
va continua, iar efectele negative generate
vor continua să fie o cauză a conflictualităţii
interstatale şi chiar intrastatale. Competiţia pentru
resurse se va accentua, la rândul său, ducând la
creşterea conflictualităţii interstatale. Este posibil
ca unii actori mondiali non-statali, de exemplu,
companiile multinaţionale, să se constituie părţi
ale acestei conflictualităţii ca urmare a prezervării
intereselor lor economice strategice.
Concluzii
Lumea se află într-o continuă schimbare. Actorii
statali şi non–statali, care nu se vor putea adapta
noilor condiţii şi nu vor fi în măsură să inoveze,
vor suporta din plin efectele negative generate de

fenomenele cu impact asupra conflictualităţii.
Conflictualitatea, ca stare, raport şi fenomen
va continua să existe şi să se manifeste atât la
nivel naţional, regional şi mondial, cât şi pe
plan social, economic, politic, militar, cultural şi
informaţional.
Cauzele şi sursele conflictualităţii se vor accentua
în anii ce vin, inclusiv cele de natură militară.
Apreciem că principala sursă a conflictualităţii
viitoare la toate nivelurile şi pe toate planurile va fi
competiţia pentru resurse.
Conflictualitatea, sub orice formă de manifestare, natură şi nivel de manifestare, constituie o sursă
certă pentru instabilitate şi insecuritate locală, naţională, regională şi internaţională.
Soluţia perfectă şi universală a diminuării
conflictualităţii nu există. Însă, dacă nu îmbracă
o formă de manifestare violentă şi distructivă,
conflictualitatea poate genera progres.
Concertarea eforturilor tuturor actorilor statali
şi non-statali spre găsirea unor rezolvări paşnice,
prin negocieri şi mediere a conflictelor, indiferent
de natura şi nivelul lor de manifestare, pare
cel mai eficace mijloc de ajungere la obiective
satisfăcătoare pentru cei implicaţi, dar şi pentru
comunitatea internaţională.
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GLOBALIZARE, REGIONALIZARE,
SECURITATE NAŢIONALĂ
Dr. Alexandra SARCINSCHI*
Dr. Cristian BĂHNĂREANU**

Regionalizarea constituie una dintre caracteristicile principale ale lumii contemporane, ce
nu are doar o dimensiune geografică, ci şi alte
dimensiuni – economică, politică şi de securitate
– ce sunt interconectate. De asemenea, regionalizarea coexistă cu globalizarea, ceea ce poate părea imposibil dacă ar fi luate în considerare cele
mai popularizate definiţii ale celor două procese.
Mai mult, regionalizarea există nu numai în plan
naţional, ci şi internaţional, în strânsă legătură
cu regionalismul, dar cu care nu este întotdeauna
în armonie. Aşadar, procesul de regionalizare se
dovedeşte a fi complex şi nuanţat, ceea ce determină necesitatea realizării unei analize aprofundate
la nivel teoretic înainte de a cerceta implicaţiile
acestuia asupra securităţii naţionale.
Cuvinte-cheie: globalizare; regionalizare;
regionalism; regiuni; securitate naţională.
1. Consideraţii preliminare
Conform experţilor în domeniu, regionalizarea
(procesul formării de regiuni) şi regionalismul
(tendinţa de a crea instituţii şi aranjamente
regionale) îşi găsesc expresia în domeniile

economic şi de securitate. Unii dintre factorii care
pot explica tendinţa către regionalismul economic
(„noul regionalism” al anilor ’80-’90) sunt efectele
sfârşitului Războiului Rece, schimbarea balanţei
puterii economice în lume, efectele disproporţionate
ale globalizării şi trecerea spre politici economice
orientate spre exterior în multe părţi ale lumii în
curs de dezvoltare1.
Formarea de regiuni presupune o serie de
discuţii asupra implicaţiilor pe care le are asupra
securităţii la toate nivelurile şi în toate domeniile
de manifestare a sa, deoarece lumea contemporană
se confruntă deja cu o serie de probleme generate
de fenomenele şi procesele specifice secolului
al XXI-lea, ce nu pot fi separate unele de altele.
În primul rând, există simultan câteva tendinţe
definitorii ce sunt, la o primă vedere, complet
opuse: fragmentare – integrare, localizare –
internaţionalizare, protecţionism – liberalizare
şi centralizare – descentralizare. În al doilea
rând, în mediul de securitate internaţional se
manifestă o serie fenomene şi procese ce coexistă
şi sunt interrelaţionate: globalizarea, modificările
demografice, schimbările climatice, asigurarea
securităţii energetice, criza economică şi financiară
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şi polarizarea socială. Astfel, regionalizarea poate
da naştere unor provocări la adresa securităţii
naţionale şi nu numai.
În cele ce urmează, vom analiza conceptele de
regionalizare şi regiune în strânsă corelaţie cu cele
de securitate naţională şi internaţională.2
2. Repere teoretice: regionalizare,
regionalism şi noul regionalism
Alex Warleigh-Lack, profesor la Universitatea
Brunel, defineşte regionalizarea ca proces explicit,
dar nu neapărat instituţionalizat în mod formal, de
adaptare a normelor statelor participante, proceselor decizionale, tipurilor de politici, conţinutului
politic, structurilor politice, economiei şi identităţii (la nivel de elită şi la nivelul maselor) pentru
a se alinia şi a se modela în funcţie de un nou set
de priorităţi, norme şi interese colective regionale, care poate el însuşi să apară, să se dezvolte şi
să dispară3. Această definiţie subliniază ideea de
proces, nu pe aceea de rezultat al procesului, regionalizarea fiind un termen dinamic, ce implică
fluiditate şi mişcare, dar şi o analiză pe mai multe
niveluri. Din acest punct de vedere, sunt identificate cinci tipuri de regionalizare:
1. Regionalizarea structurată: o entitate
complexă ce foloseşte politicile informale în
ciuda instituţionalizării profunde; nu există nici un
hegemon; puterea, în multe domenii publice, este
delegată unui nou centru (UE, Uniunea Africană).
2. Regionalizarea pentru dominare: o alternativă
la regimul global stabilită de un hegemon regional/
global, cu scopul contracarării ameninţărilor la
adresa puterii sale, venite din partea altor procese
de regionalizare sau din partea statelor; este axată
pe o gamă restrânsă de problematici, cu accent pe
comerţ (NAFTA).
3. Regionalizarea pentru securitate: este
axată pe probleme de securitate militară sau
socio-economică; poate fi contiguă geografic
sau transregională din punct de vedere al
localizării membrilor (NATO, Parteneriatul EuroMediteranean).
4. Regionalizarea în reţea: constituie un răspuns
al identităţii regionale la globalizare; poate căpăta
o gamă semnificativă de puteri, dar se bazează în
principal pe metodele de lucru noninstituţionalizate
sau interguvernamentale (ASEAN, Mercosur).
5. Regionalizarea unită: parteneriat strategic al
unui proces de regionalizare cu un alt proces sau
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cu un stat important din afara regiunii, cu scopul
deţinerii unui avantaj economic sau de politică
externă (APEC).4
Din clasificarea de mai sus reiese că denumirea
de regionalizare poate fi aplicată oricărui caz de
formare a unei regiuni transfrontaliere ce presupune
existenţa unei legături între politică şi economie
şi are ca factor cauzal problemele de securitate
(nu neapărat securitate militară). Regionalizarea
este procesul prin care se realizează instituirea
unei capacităţi de acţiune autonomă, ce are ca
obiectiv promovarea unui teritoriu, subnaţional
sau supralocal, prin mobilizarea mecanismului
său economic şi, dacă este cazul, a resorturilor
de solidaritate locală sau regională, precum şi a
dezvoltării potenţialului său5.
Întrucât realităţile politice diferă de la stat la
stat, chiar şi în cadrul UE, în funcţie de statutul
juridic, se poate formula o nouă tipologie a
regionalizării6:
1. Regionalizare administrativă: presupune
delegarea de către stat a autorităţii către structurile
subordonate guvernului sau organismele ce se
constituie la nivel local, ale căror acţiuni sunt
controlate de către stat, deşi, în acelaşi timp, dispun
de o anumită autonomie juridică; prin funcţiile
şi atribuţiile pe care le deţin, acestea au ca scop
promovarea dezvoltării economice şi regionale
şi se bazează pe mobilizarea colectivităţilor
locale şi a organizaţiilor economice (exemplu: în
Luxemburg, guvernul a delimitat patru regiuni ce
nu au fost înzestrate cu autorităţi proprii din cauza
suprafeţei mici a statului).
2. Regionalizare prin intermediul colectivităţilor locale: se realizează pe baza cooperării între
colectivităţile locale, ce dispun de atribuţii extinse
şi de un larg câmp de acţiune; diferă de regionalizarea administrativă prin aceea că se înfăptuieşte
prin intermediul instituţiilor descentralizate care
acţionează într-un cadru de putere propriu (exemple: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Ungaria).
3. Descentralizare regională: se referă la
constituirea unei noi colectivităţi teritoriale,
regiunea, la un nivel superior celui al colectivităţilor
teritoriale existente; regiunea capătă expresie
instituţională specifică şi formează o nouă categorie
de colectivităţi teritoriale, care, deşi au aceeaşi
natură juridică precum colectivităţile teritoriale
existente, se disting printr-o circumscripţie mai largă
şi prin competenţele lor în materie de dezvoltare
economică; se înscrie în ordinea constituţională
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a statului unitar, chiar dacă modifică organizarea
teritorială (exemplu: în Franţa există 26 de regiuni,
exceptându-le pe cele externe, care se bucură de
principiul liberei administrări a colectivităţilor
teritoriale).
4. Regionalizare politică sau autonomie regională (regionalism instituţional): se caracterizează
prin atribuirea puterii legislative unei adunări regionale, ce dispune de vaste competenţe, al căror
conţinut este definit şi garantat prin Constituţie sau
printr-un text de natură constituţională, iar pentru
exercitarea competenţelor se constituie un executiv cu caracteristici de guvern regional; afectează
structura statului şi îi modifică Constituţia; se diferenţiază de statul federal prin aceea că regiunile nu
reprezintă state, iar alcătuirea rămâne, în principiu,
cea de stat unitar (exemple: Spania, Italia, Belgia).
5. Regionalizare prin intermediul autorităţilor
federale: statul federal nu se opune statului-naţiune,
în multe cazuri constituind un mod de integrare
naţională; statele federale se nasc dintr-o uniune
de state, care reprezintă, de fapt, entităţi politice
ce prezintă o serie de particularităţi regionale şi
etnice (exemplu: Germania).
Se observă că regionalizarea implică o abordare de sus în jos, în sensul că statul poate recunoaşte o identitate regională ca pe un teritoriu omogen
ce poate participa la gestionarea afacerilor proprii
prin intermediul mecanismelor stabilite de către
stat. În schimb, regionalismul este un fenomen mai
complex, presupunând o abordare de jos în sus şi
existenţa unei conştiinţe şi a unei identităţi regionale.
Regionalismul a căpătat amploare în anii ’90,
deşi unii autori îl identifică şi în imperiile continentale existente până la Războaiele Napoleoniene7 sau în protecţionismul anilor ’308, când literatura, arta şi arhitectura erau corelate cu identitatea
şi conştiinţa regională. Termenul regionalism a
intrat în vocabularul relaţiilor internaţionale abia
după cel de-al Doilea Război Mondial.
După sfârşitul Războiului Rece a fost adusă în
discuţie sintagma de nou regionalism, ce implică o
serie de caracteristici precum multidimensionalitate, complexitate, fluiditate, dar şi o largă varietate
de actori statali şi nonstatali, care adesea relaţionează la nivel informal.9 Raimo Väyrynen fixează
apariţia noului regionalism într-un cadru în care
abordările tradiţionaliste referitoare la sistemul regional centrat pe stat se confruntă cu concentrarea
puterii militare şi politice la nivelul anumitor actori

internaţionali şi cu apariţia reţelelor transnaţionale
construite pe baza unor legături economice şi identităţi culturale.10 Aşadar, în contrast cu regionalismul din perioada Războiului Rece, noul regionalism aduce în atenţie şi o dimensiune de securitate.
Anterior căderii Zidului Berlinului, bipolaritatea şi
cursa înarmării au creat efecte contextuale ce au
contribuit la naşterea şi dezvoltarea unui sistem semiglobal11, în care sistemele de securitate existau
la nivel local, însă erau eclipsate de controlul puterilor cu influenţă în spaţiile respective. Sfârşitul
Războiului Rece a redus efectele sistemului semiglobal asupra dinamicii regionale în sfera securităţii şi asupra procesului decizional naţional. Astfel,
dispariţia clivajului bipolar a determinat restabilirea suveranităţii regionale şi dezvoltarea câtorva
puteri regionale al căror rol este de a furniza ordine
şi stabilitate în regiune.12
Noul regionalism apare, astfel, ca o formă
multidimensională de integrare ce include
aspecte economice, politice, sociale şi culturale
şi avansează spre crearea unor regimuri de liber
schimb regional sau unor alianţe de securitate.13
Studiile de specialitate afirmă că noul regionalism
este diferit de cel anterior prin sfera de acţiune,
actori, motivaţie, structură şi relaţia cu globalizarea
(a se vedea Figura nr. 1).
Noul regionalism subliniază importanţa
cooperării pentru dezvoltare care ar putea
constitui cea mai sigură modalitate de reducere a
conflictualităţii, promovare a păcii şi continuare a
promovării cooperării pentru dezvoltare. Criticii
acestei abordări consideră că aşteptările noului
regionalism sunt nerealiste şi ignoră dinamica
internă şi externă a fiecărei regiuni care se formează.
Există şi opinii conform cărora nu există nicio
legătură directă între noul regionalism şi pace,
deoarece primul susţine un proces de regionalizare
format din niveluri de regionalitate, iar la fiecare
dintre aceste niveluri interacţiunea dintre pace şi
regionalism se modifică.15
Regionalismul implică existenţa unei conştiinţe
regionale, a unei identităţi regionale şi a integrării
regionale. Din perspectiva acestei abordări, la
nivel teoretic sunt identificate trei etape principale
ale procesului de formare a unei regiuni:
- apariţia conştiinţei regionale;
- dezvoltarea mişcărilor regionale sau a acţiunilor regionaliste;
- dezvoltarea instituţiilor regionale sau a puterilor regionale în statele federale.16
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Nr.
crt.

Elemente de
diferenţiere

Regionalismul
clasic

Noul
regionalism

1

Sfera de
acţiune

Unidimensională:
economie sau securitate

Multidimensională: economie, societate,
mediu, securitate, cultură etc.

2

Actori

Statul naţiune

Guvernele regionale, actorii nonstatali,
autorităţile locale, societatea civilă, mediul de afaceri

3

Motivaţie

Evaluarea concretă a
puterii, securităţii şi
intereselor statelor naţiune

Crearea condiţiilor pentru liberalizare economică şi
politică; consolidarea stabilităţii şi securităţii în regiune;
dezvoltarea relaţiilor multilaterale cu alţi actori

4

Structură

Apartenenţă clară la un
anumit bloc politico-militar,
ca rezultat al bipolarismului

Este posibilă participarea unui actor
la mai multe grupări diferite

5

Relaţia cu
globalizarea

Dominată de bipolarism

Simultan atât de susţinere reciprocă,
cât şi de incongruenţă

Figura nr. 1: Diferenţe între regionalismul clasic şi noul regionalism14

Aceste etape ilustrează faptul că regionalismul
reprezintă conştientizarea intereselor comune
de către populaţia care trăieşte într-o regiune, a
existenţei diferenţelor între aceasta şi alte regiuni
învecinate şi a dorinţei respectivei comunităţi de a fi
responsabilă de soluţionarea problemelor specifice
care, consideră ea, nu pot fi rezolvate de către stat.
Specialiştii afirmă că regionalismul ia naştere şi
din conştientizarea dezechilibrelor regionale, mai
ales în plan economic şi social. Astfel, în prima
etapă, sunt identificate în interiorul statelor acele
comunităţi care au formată o conştiinţă regională,
apoi sunt stabilite problemele pe care acestea le pot
rezolva în mod direct, iar în ultima etapă sunt create
instituţiile administrative locale şi regionale.17
Alţi teoreticieni ai regionalismului identifică
patru etape în formarea unei regiuni, incluzând şi
una de constituire a formei teritoriale (a se vedea
Figura nr. 2).18
Primul stadiu se referă la dezvoltarea practicilor
sociale prin intermediul cărora regiunii i se
stabilesc graniţele şi va fi identificată ca unitate
distinctă în structura spaţială a societăţii. Spaţiul
poate fi delimitat clar (regiune administrativă)
sau vag, vorbindu-se despre ideea unei regiuni şi
despre elemente variate ale structurii de aşteptări
(natură, cultură, stereotipuri etc.). Aceste graniţe
sunt esenţiale pentru apariţia şi dezvoltarea unei
conştiinţe regionale.
În cursul creării unei forme simbolice,
conceptuale a regiunii, vor fi stabilite anumite
structuri ale simbolisticii teritoriale, cum ar fi
numele/denumirea regiunii. Apariţia semnificaţiei
simbolice a regiunii depinde de relaţiile dintre
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practicile instituţionale şi cele individuale. Forma
conceptuală şi simbolică a regiunii consfinţeşte un
sistem de diferenţiere a regiunii respective de alta
şi constituie cadrul de referinţă în care structurile
de aşteptări sunt integrate şi reproduse.
Cea de-a treia etapă se desfăşoară, de fapt,
concomitent cu celelalte două, deoarece apariţia
instituţiilor este legată de stabilirea unui nume şi a
altor simboluri teritoriale ale regiunii. Expansiunea
şi dezvoltarea instituţiilor ţin, în schimb, de
menţinerea imaginii regiunii şi, astfel, au o
importanţă crucială pentru reproducerea conştiinţei
regionale. Instituţiile care se dezvoltă în această
etapă nu sunt doar formale, ci şi informale, precum
practicile locale în sfera politică, economică sau
administrativă.
Cea de-a patra etapă priveşte continuarea procesului de instituţionalizare după ce statutul regiunii
a fost stabilit în structura spaţială a societăţii şi în
conştiinţa socială. Regiunea primeşte o identitate
ce include nu doar resursele materiale (natură, teritoriu, cultură, sistem economic etc.), ci şi o dimensiune mentală (imaginile care constituie împreună fundamentul structurilor de aşteptări).20 Este
vorba despre identitatea regională, ce conectează
atât dimensiunea obiectivă a regiunii, cât şi pe cea
subiectivă ce cuprinde reprezentări individuale şi
colective. Sunt identificate astfel două componente ale identităţii regionale: identitatea regională a
locuitorilor regiunii şi imaginea identităţii regiunii. Identitatea regională a locuitorilor, conştiinţa
regională, cuprinde, la rândul ei, două elemente
principale: identificarea cu grupul sau comunitatea regională, ce se referă la locuitorii unei regiuni
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Figura nr. 2: Etape şi forme ale procesului de formare a unei regiuni19

care au o opinie întemeiată pe aşteptări sau pe date
clare asupra propriului grup căruia îi aparţin, şi rolul regiunii în ierarhia conştiinţei regionale, adică
identificarea cu o anumită regiune. Imaginea identităţii unei regiuni implică imagini subiective, ce
sunt parte a conştiinţei regionale, şi imagini obiective, ce sunt clasificări ştiinţifice ale mediului fizic,
cultural, social etc. Imaginile subiective în discuţie
aparţin atât celor din grup (locuitorii regiunii), cât
şi celor din afara regiunii. Aceste dimensiuni ale
identităţii regionale pot fi ilustrate aşa cum se poate observa în Figura nr. 3.
În prezent, regionalismul este corelat cu globalizarea şi natura schimbătoare a politicilor globale.
Din cele prezentate mai sus, se poate concluziona
că regionalismul, deşi este caracterizat de implicarea majorităţii guvernelor lumii, presupune o largă
varietate de actori nonstatali. Aceasta determină
existenţa unor forme diverse de guvernare regională formală şi informală, precum şi a unor reţele
regionale în diverse domenii ale vieţii sociale, de
unde decurg două trăsături esenţiale ale regionalismului contemporan: pluralismul şi multidimensionalitatea.
Dată fiind această complexitate ce caracterizează mediul de securitate, putem afirma că atât
regionalizarea, cât şi regionalismul influenţează
securitatea naţională în ambele sensuri: pozitiv şi
negativ.

3. Regionalizare, regionalism şi securitate
naţională
Perioada post-Război Rece este marcată de
interesul tot mai mare asupra modalităţii în care
regionalismul afectează structurile şi procesele securităţii internaţionale. Deşi unii analişti sugerează
că dinamica regională este mai puţin importantă
decât dinamica globală, alţi experţi afirmă că analiza la nivel regional este deosebit de importantă
pentru înţelegerea problemelor de securitate contemporane. Există opinii care consideră că regionalismul este cadrul în care este studiat rolul din
ce în ce mai mare pe care aranjamentele regionale
îl joacă în sfera securităţii.22
Formarea de regiuni, indiferent că este
vorba despre rezultatul unui proces de sus în jos
(regionalizare) sau de jos în sus (regionalism),
presupune o serie de discuţii asupra implicaţiilor
pe care le are asupra securităţii de la individ
la grupările de state. Aceasta deoarece lumea
contemporană se confruntă cu o serie de probleme
apărute din fenomenele şi procesele specifice
secolului al XXI-lea, ce se fac resimţite la
toate nivelurile sale de organizare. Este vorba
despre globalizare, modificările demografice şi
schimbările climatice.23
Globalizarea, chiar dacă este factorul
declanşator al progresului ştiinţific şi tehnologic,
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IDENTITATEA
REGIONALĂ

Identitatea regiunii

Conştiinţa regională
(identitatea regională a locuitorilor)

Identificarea
cu comunitatea regională
Sentimentul de comuniune

Rolul regiunii în
ierarhia conştiinţei regionale
Identificarea cu o regiune specifică

Ideal
Imaginea identificării
comunicată de către
şi reprezentată în practicile
Instituţionale ale regiunii
şi ale societăţii respective

Factual
Relaţia între indivizi,
care sunt conectaţi
cu regiunea
în diferite modalităţi

Imaginea regiunii

Clasificări ştiinţifice

Imaginea
celor din grup

Imaginea
celor din afara grupului

Figura nr. 3: Dimensiunile identităţii regionale21

testează capacitatea regiunilor şi statelor de a se
adapta schimbărilor structurale şi de a gestiona
consecinţele sociale ale schimbării. Globalizarea
nu aduce în mod necesar integrare şi stabilitate. De
fapt, pe termen scurt şi mediu, globalizarea pare
să contribuie la generarea unor procese simultane
ce creează tensiuni care, la rândul lor, modelează
mediul de securitate:
• fragmentare - integrare;
• localizare - internaţionalizare;
• protecţionism - liberalizare;
• centralizare - descentralizare.24
Globalizarea sporeşte ritmul în care se
desfăşoară integrarea, dar, în acelaşi timp,
furnizează un mediu favorabil tendinţelor de
dezintegrare sau fragmentare. Astfel, globalizarea
creează un nou context pentru exerciţiul formal
sau informal al puterii naţionale. Instituţiile
regionale şi internaţionale, actorii nonstatali (în
special corporaţiile transnaţionale şi organizaţiile
nonguvernamentale) şi chiar guvernele locale
se folosesc de unele instrumente ale globalizării
pentru a diminua monopolul statului-naţiune
asupra puterii. Parte a puterii este transferată către
scena internaţională, parte către nivelul local, iar
parte este folosită de către ONG-uri şi corporaţii
pentru a putea influenţa politicile naţionale.
Specialiştii25 remarcă faptul că în Europa, America
Latină şi Asia, acordurile economice regionale
constituie expresii dominante ale relaţiilor dintre
state, conferind structurilor de acest nivel o
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personalitate „geopolitică”. Globalizarea conduce,
de asemenea, la apariţia unor noi reglementări
internaţionale şi extinde rolul şi statutul unor
organizaţii precum Organizaţia Naţiunilor Unite şi
Organizaţia Mondială a Comerţului. Prin urmare,
sunt create noi instrumente pentru reglementarea
diferendelor pe probleme economice, politice sau
de securitate.
Totuşi, în afara comunităţii transatlantice,
astfel de aranjamente regionale de securitate se
dezvoltă mult mai încet şi există pericolul de a
rămâne informale şi prea flexibile pentru a avea un
puternic caracter normativ.
În ansamblu, globalizarea conduce la o nouă
structură internaţională, divizată între acele ţări
care sunt integrate în economia globală şi cele
care fie sunt lăsate în urmă, fie se opun normelor
internaţionale. Acest nou sistem internaţional
reprezintă, pentru optimişti, speranţa pentru
extinderea globală a democraţiei, economiei de
piaţă şi cooperării multilaterale internaţionale, în
timp ce pesimiştii îl percep drept un sfârşit adus
de crizele economice şi noile forţe geopolitice şi
socioculturale polarizante. Un astfel de colaps
economic mondial ar putea declanşa extinderea
naţionalismului extremist, protecţionismului
accentuat, conflictelor regionale şi, în final,
dezordinea globală. Scenariul mult mai moderat
este cel în care lumea va rămâne aşa cum este
în prezent, împărţită între Nordul bogat şi Sudul
sărac.
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Modificările demografice ale populaţiei lumii
reprezintă o altă problemă importantă ce influenţează securitatea la toate nivelurile sale de dezvoltare. Cele mai vulnerabile sunt regiunile aflate în
proximitatea altor zone mai sărace, deoarece primele sunt puternic afectate de presiunile exercitate de fenomenul migraţiei. Totuşi, deşi mişcarea
populaţiei peste graniţă în căutarea unor oportunităţi mai bune este o caracteristică atât a regiunilor mai puţin dezvoltate, cât şi a celor cel mai
puţin dezvoltate, tiparele migraţiei internaţionale
devin din ce în ce mai complexe. Un mare număr
de regiuni cel mai puţin dezvoltate sunt în acelaşi
timp regiuni de origine, dar şi de destinaţie, datorită condiţiilor favorabile pentru angajarea forţei de
muncă temporare, ducând astfel la creşterea mobilităţii acesteia.26 Din păcate, statisticile referitoare
la migraţie oferă date asupra ţărilor şi mai puţin
asupra regiunilor, însă putem afirma că provocările de securitate la nivelul ţărilor sunt similare cu
cele la nivelul regiunilor. Aceste provocări îşi au
originea în special în diferenţele de natură etnică
şi religioasă dintre populaţia ţării/regiunii de destinaţie şi imigranţi, dar şi în nivelul scăzut de trai
al celor din urmă, determinat de accesul dificil la
locurile de muncă din acea ţară/regiune. De asemenea, imaginea nefavorabilă pe care cetăţenii ţării/regiunii respective o au despre noii sosiţi, care
le „invadează” şi „ameninţă” comunităţile, constituie adesea o sursă de tensiuni. Cu toate acestea,
nu trebuie subestimat rolul imigranţilor ca factori
de securitate, mai ales în domeniul economic. Nu
sunt puţine ţările/regiunile europene care, în urma
angajării legale sau ilegale a străinilor în diferite
sectoare ale economiei, au înregistrat o mărire substanţială a produsului intern brut şi, drept urmare,
o creştere semnificativă a nivelului de trai al cetăţenilor lor27.
O altă provocare de securitate ce ţine de
sfera demografică este constituită de categoria
persoanelor dislocate intern care modifică profilul
demografic al unei ţări/regiuni. Persoanele
dislocate intern (PDI) reprezintă, conform ONU,
acele persoane sau grupuri de persoane care au
fost forţate sau obligate să se refugieze sau să
părăsească locuinţele sau locurile de rezidenţă, în
special ca urmare a sau pentru a evita efectele unui
conflict armat, situaţiilor de violenţă generalizată,
violării drepturilor omului sau dezastrelor naturale
sau antropice, şi care nu traversează graniţele unui
stat recunoscut la nivel internaţional.28 Principala

preocupare legată de PDI se referă la aceea
că răspunsul inadecvat la situaţiile ce implică
dislocarea masivă de persoane poate constitui un
catalizator pentru instabilitate regională şi, în unele
cazuri, poate determina apariţia unor nemulţumiri
la nivel individual, persoanele respective devenind
vulnerabile extremismul internaţional.
Cel de-l treilea fenomen ce influenţează
semnificativ nu doar actualul mediu de securitate,
ci şi viitorul întregii planete este constituit de
schimbările climatice. Temperatura medie globală
a crescut în ultimul secol cu 0,74°C, iar experţii
afirmă că aceasta este cea mai puternică tendinţă
ascendentă din istoria planetei, ce va continua şi
chiar se va accelera. Cele mai optimiste estimări
indică faptul că Pământul s-ar putea încălzi pe
parcursul secolului al XXI-lea cu 3°C, în special
din cauza factorul antropic reprezentat de gazele
cu efect de seră, dintre care cel mai important
este dioxidul de carbon. Acestea reţin căldură
în atmosferă, rezultând creşterea în ansamblu a
temperaturilor globale care sunt susceptibile să
deturneze modelele climatice obişnuite.
Într-o ierarhie a ultimilor 150 de ani, cei mai
călduroşi au fost ultimii 11, încălzirea afectând
deja toate continentele şi oceanele.29 Impactul
schimbărilor climatice variază în funcţie de regiune,
cele mai semnificative efecte constatându-se în
zona arctică, în deltele asiatice, în statele în curs
de dezvoltare din insulele mici şi în Africa SubSahariană. Schimbările climatice vor restrânge
resursele de apă, deja suprasolicitate de cererea din
agricultură, industrie şi mediul urban. Temperaturile
în creştere vor micşora straturile de zăpadă de pe
vârfurile montane şi vor amplifica evaporarea,
alterând astfel disponibilitatea sezonieră a apei. În
ansamblu, ţările în curs de dezvoltare sunt extrem
de vulnerabile în faţa acestor riscuri.
În acest domeniu, organizarea politică pe regiuni
facilitează răspunsul la asemenea provocări, timpul
de reacţie scăzând, iar resursele necesare fiind
mobilizate mai eficient.
Pe lângă aceste provocări de securitate, mai pot
fi subliniate două: criza economico-financiară din
ultimii ani şi problematica energetică.
Declanşarea crizei economico-financiare globale în anul 2008 a pus capăt unei perioade de peste 20 de ani în care noua arhitectură a sistemului
de relaţii internaţionale, globalizarea şi liberalizarea pieţelor şi a sistemului financiar au avut efecte
benefice asupra economiei în general, asupra stan-
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dardului de viaţă al populaţiei în special. Astfel,
comerţul global s-a extins pe măsură ce mediul
de afaceri a devenit mult mai deschis faţă de risc,
pieţele s-au dezvoltat pe măsură ce circulaţia capitalurilor, tehnologiei şi informaţiilor a fost tot mai
rapidă, iar populaţia a avut acces mult mai facil
şi aproape nelimitat la monedă străină şi credite.
Economiile dezvoltate ale lumii au fost printre primele lovite de criza economico-financiară, majoritatea intrând în recesiune în a doua jumătate a
anului 2008. Prin circuitele comerţului internaţional şi financiare, aceste slăbiciuni s-au propagat
rapid spre ţările în curs de dezvoltare şi economiile
în tranziţie, ceea ce a dus la o descreştere globală.30
Au fost înregistrate şi situaţii paradoxale în care
principalele ţări beneficiare ale politicii de coeziune a UE – Grecia, Spania, Irlanda şi Portugalia31
– s-au confruntat violent cu criza datoriilor suverane. Este evident faptul că aceste probleme afectează şi entităţile regionale, deoarece statul încă mai
constituie principalul obiect de referinţă în relaţiile
internaţionale, iar regiunile nu sunt complet independente de acesta.
În ceea ce priveşte problematica energetică,
la începutul secolului al XXI-lea, securitatea
energetică este pusă în pericol de şase mari
ameninţări: natura finită a resurselor de petrol şi
gaze naturale; schimbările globale ale climei;
întreruperi ale fluxurilor de aprovizionare; costurile
mari ale energiei pentru ţările în dezvoltare;
utilizarea veniturilor din energie pentru susţinerea
regimurilor nedemocratice; folosirea energiei
ca instrument de presiune32. Astfel, considerăm
că lipsa unor măsuri adecvate pentru realizarea
securităţii energetice poate conduce treptat la
insecuritate în privinţa asigurării şi aprovizionării
regulate cu hidrocarburi al activităţilor economice,
cu consecinţe dintre cele mai dezastruoase, ceea ce
întăreşte şi mai mult valabilitatea enunţului: „nu
energia este scumpă, ci lipsa de energie”. În acest
joc, statul rămâne principalul actor, însă, ca şi în
cazul crizei economico-financiare, problemele în
realizarea securităţii energetice sunt resimţite şi la
nivel regional.
Din cele de expuse anterior, putem sintetiza
două tendinţe principale.
Prima dintre ele se referă la provocările socioeconomice: unele regiuni par a beneficia de pe urma
globalizării, dar se confruntă cu riscul declinului
demografic, în timp ce altele sunt vulnerabile la
ambele provocări. Cel mai bun exemplu este cel
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al Uniunii Europene, unde regiunile localizate în
centrul Franţei, estul Germaniei, Suedia şi Finlanda
se confruntă cu succes cu provocările actualei
crize economico-financiare, în timp ce majoritatea
regiunilor din Europa de Sud-Est sunt vulnerabile
la globalizare şi la fenomenele asociate.
Cea de-a doua tendinţă subliniază faptul că
schimbările climatice şi problemele legate de
energie vor influenţa în mod negativ toate regiunile
lumii. În Europa, regiunile din zona mediteraneană
par a fi cel mai vulnerabile la actualele schimbări
climatice, în timp ce cele nordice şi vestice sunt,
în prezent, mai puţin afectate. În ceea ce priveşte
energia, se remarcă o dependenţă ce urmează
tipare naţionale, fără o demarcaţie clară între
regiuni, viitorul depinzând de capacitatea UE de
a dezvolta o politică comună coerentă, care să
asigure funcţionarea pieţei interne şi securitatea
aprovizionării cu resurse.33
Concluzii
La începutul secolului al XXI-lea, regiunea se
consacră drept un „actor” important în procesele
economice, politice, sociale şi culturale. Însă, formarea de regiuni sau regionalizarea se dovedeşte
a fi un proces complex şi nuanţat. Coexistenţa sa
cu globalizarea, precum şi cu o serie de concepte a
căror sferă de definire este încă ambiguă (regiune,
regionalism, conştiinţă şi identitate regională, integrare regională) determină necesitatea unei analize
aprofundate a influenţei sale asupra tuturor domeniilor vieţii sociale, mai ales în sfera securităţii.
Formarea de regiuni, indiferent că vorbim despre rezultatul unui proces de sus în jos (regionalizare) sau de jos în sus (regionalism), generează,
fără îndoială, implicaţii benefice în domeniile economic şi social, dar şi unele mai puţin faste asupra
securităţii. O serie de fenomene şi procese ce sunt
specifice actualului mediu de securitate internaţional – globalizarea, modificările demografice,
schimbările climatice, asigurarea securităţii energetice, criza economică şi financiară, polarizarea
socială – constituie provocări majore ce pot oricând prejudicia securitatea în toate domeniile de
manifestare a sa şi la toate nivelurile, de la individ
la grupările de state.
Astfel, unele regiuni sunt avantajate de globalizare şi dezavantajate de riscul declinului demografic, altele sunt vulnerabile la ambele provocări, în
timp ce toate regiunile lumii sunt afectate în grade
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diferite de schimbările climatice şi problemele legate de energie.
Pentru a face faţă efectelor acestor provocări
tot mai accentuate şi pentru a obţine mai multă integrare, convergenţă, competitivitate şi securitate
la nivel naţional şi nu numai, regiunile ar trebui
să se asocieze în ceea ce am putea numi „regiuni
strategice”. Consolidarea cooperării transfrontaliere trebuie să aibă ca obiectiv prioritar atât reducerea sau chiar eliminarea efectului de barieră dintre
frontierele naţionale, cât dezvoltarea unei sinergii
pentru a face faţă problemelor comune cu ajutorul
unor soluţii comune.
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TENDINŢE STRATEGICE ALE UNOR
ACTORI STATALI IMPORTANŢI
ÎN ANUL 2012
Dr. Mihai-Ştefan DINU*

Comparativ cu anul 2011, 2012 a debutat
semnificativ, din punct de vedere al tendinţelor
strategice ale actorilor statali importanţi, prin
anunţul administraţiei de la Washington, care
declara intenţia Statelor Unite de mutare a
efortului militar către regiunea Asia-Pacific, în
scopul menţinerii superiorităţii globale, pe fondul
percepţiei de creştere a capabilităţilor militare ale
Chinei în regiune şi a celor economice la nivel
global. În acest articol, vom scoate, de asemenea,
în evidenţă şi faptul că Europa nu va rămâne
singură după anunţata mutare strategică a SUA,
ci va continua prin acţiunile statelor europene
(cum este cazul Franţei), să dezvolte relaţiile de
colaborare cu SUA pentru a-şi consolida şi chiar
extinde sfera de influenţă în Africa.
Cuvinte cheie: evoluţie strategică; tendinţe;
prezenţă militară; Franţa; Rusia; SUA; UE; forţă
economică; forţă militară.
Introducere
Evoluţiile actorilor statali şi, în mod special, a
marilor puteri pe scena internaţională, au căpătat,
îndeosebi după criza economico-financiară

din perioada 2008-2010, un grad crescut de
complexitate, pe fondul intensificării relaţiilor
de colaborare dezvoltate pentru a face faţă mai
eficient noilor provocări apărute în mediul global
de securitate. În acest sens, considerăm necesar
să notăm că valul de revolte populare din Africa
de Nord şi Orientul Mijlociu, deşi desfăşurate,
aparent, în numele unor valori comune precum
demnitatea persoanei, buna guvernare şi, în general,
valori comune democratic, a demonstrat existenţa
unor dinamici economice şi sociale divergente. În
contextul acestor aspecte problematice, la care se
adaugă memoria istorică relativ recentă a prezenţei
marilor puteri coloniale europene precum Franţa şi
Marea Britanie şi existenţa în ultimele cinci decenii
a unor regimuri politice autoritare, percepute
ca sprijinindu-se pe forţe represive, câştigarea
de simpatie politică de către mişcări islamiste,
jihadiste nu a constituit un fapt dificil.
Rămânând în regiunea Africii de Nord şi a
Orientului Mijlociu trebuie să punctăm menţinerea
tensiunilor existente cu privire la existenţa
programului nuclear iranian, tensiuni care continuă
să polarizeze grupul marilor puteri: pe de o parte,
cele occidentale (SUA, Germania, Franţa, Marea

* Dr. Mihai-Ştefan DINU este cercetător ştiinţific în cadrul Centrul de Studii Strategice de Apărare
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Britanie), iar de cealaltă parte Rusia şi China, care
continuă să-şi consolideze relaţiile de cooperare (cu
accent pe cele militare) atât la nivel bilateral, dar şi
în cadrul regional al Organizaţiei de Cooperare de
la Shanghai ca şi în cel economic al BRICS.
De asemenea, în ceea ce priveşte China, trebuie
notată impunerea sa ca un actor major angajat în
competiţia pentru resurse, nevoia sa de resurse
energetice sporind tensiunile în regiunea AsiaPacific, îngrijorărilor deja existente1 ale statelor
vecine Chinei în Marea Chinei de Sud privind
extinderea influenţei chineze în regiune, pe fondul
descoperirii unor însemnate depozite de resurse
energetice petroliere în subsolul acestei mări. În
plus, există tensiuni sporite în relaţia cu Japonia,
privind disputa creată în jurul arhipelagului
Senkaku, aflat în regiunea Mării Chinei de Est,
la aproximativ 120 de mile marine nord-est de
Taiwan, 200 de mile marine faţă de estul Chinei şi
240 de mile marine în sud-vestul insulei japoneze
Okinawa2.
Aşadar, semnalelor pozitive transmise de
cooperarea celor două mari puteri nucleare din
regiune, Rusia şi China, li se adaugă aspecte
sensibile care implică disputa Chinei cu Japonia,
aceasta fiind la rândul său una din principalele
puteri economice mondiale care beneficiază de o
strânsă colaborare militară cu SUA.
1. SUA şi re-echilibrarea balanţei
strategice în Pacific
Acest context regional, complicat de reacţiile
beligerante ale Coreei de Nord pe fondul
sancţiunilor comunităţii internaţionale stabilite
ca urmare a continuării experimentelor nucleare
nord-coreene, situaţia din Pacific, în general şi
regiunea Asia-Pacific în special, constituie motive
suficiente pentru a justifica tendinţa SUA de a reechilibra balanţa strategică în regiune. Acest fapt
este confirmat şi de documentele strategice ale
SUA, care pun un accent deosebit pe comutarea
efortului militar al Statelor Unite către regiunea
Asia-Pacific.
Astfel, potrivit Defence Strategic Guidance3,
impunerea Chinei ca putere regională în Asia
de Est are potenţialul de a afecta economia şi
securitatea SUA în diferite moduri, în special şi
datorită creşterii puterii militare a Chinei, ale cărei
intenţii strategice rămân încă neclare şi pot produce
tensiuni, atât la nivel regional, cât şi internaţional.
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La aceste aspecte de nivel programatic al documentelor de apărare ale SUA, se adaugă cele militare, mai exact de prestigiu militar relaţionate capabilităţilor militare ale Chinei. Aceste aspecte au
fost identificate în anul 2011, când, imediat după
declanşarea războiului din Libia în primăvara aceluiaşi an, China a demonstrat dezvoltarea capabilităţilor sale militare, aşa cum s-a întâmplat în cazul
retragerii cetăţenilor chinezi din zona de conflict,
folosirea capabilităţii operaţionale de desfăşurare
expediţionară la nivel aerian, cu ajutorul unei aeronave IL-76. Ruta aeronavei, de la aeroportul internaţional Diwopu din Urumqi, nord-vestul Chinei,
la Sabha în zona central-estică a Libiei, pe o distanţă estimată între 9500-10500 de km4, a fost posibilă prin realimentarea o singură dată spre Libia
şi de două ori la întoarcerea spre China.
Mai mult, această extragere a cetăţenilor chinezi din Libia cu ajutorul mijloacelor aeriene a
fost acompaniată de o altă premieră, de data aceasta în domeniul maritim, când Fregata de rachete
Xuzhou a tranzitat Canalul Suez din Golful Aden,
unde era destinată misiunilor de antipiraterie către
Tripoli, Libia, parcurgând peste 4500 km cu aproximativ 2-3 din combustibilul alimentat5. Dincolo
de demonstrarea faptului că autorităţile de la Beijing sunt interesate de soarta cetăţenilor chinezi de
peste hotare ameninţaţi de situaţii de criză, China
a reuşi să câştige prestigiu politic, dar şi militar, cu
atât mai mult cu cât, rămânând în acelaşi domeniu maritim, forţele navale chineze dispun acum
de un portavion care poate îngrijora ţările vecine
precum Japonia în ceea ce priveşte creşterea capacităţii navale a Chinei, şi deci, eventuale tensiuni în regiune. Astfel, opţiunea SUA de a-şi muta
efortul strategic în regiunea Asia-Pacific este una
mai mult decât motivată, cu atât mai mult cu cât
statele vecine Chinei în Marea Chinei de Sud şi-au
exprimat îngrijorări6 privind extinderea influenţei
chineze în regiune, extindere influenţată de descoperirea unor însemnate depozite de resurse energetice petroliere în subsolul acestei mări.
De asemenea, în ceea ce priveşte SUA trebuie
considerat şi un alt aspect militar, şi anume
retragerea până în 2014 a forţelor de alianţă şi
coaliţie din Afganistan. Odată cu retragerea trupelor
de coaliţie şi a NATO din Afganistan, regiunea poate
fi destabilizată din cauza permeabilităţii frontierei
cu Pakistanul, de care ar putea profita elementele
islamiste din ambele state la care s-ar alătura şi
altele prezente în spaţiul învecinat, cel al Asiei
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Figura nr. 1. Forţe militare franceze prezente în Africa

Centrale (în special cele din zona Văii Fergana7).
Totuşi, având în vedere prezenţa militară americană
în Oceanul Indian şi capacităţile expediţionare de
care dispun o eventuală intervenţie în regiune ar fi
una rapidă.
Comutarea efortului strategic militar al SUA
către Pacific are în subsidiar şi o altă implicaţie, şi
anume creşterea rolului componentei maritime a
forţelor SUA în viitoarele operaţiuni, având în vedere că atât în Irak cât şi Afganistan rolul principal
a revenit forţelor terestre. În acest context, este de
aşteptat ca 60% din forţele navale să fie deplasate
în viitor8 în Pacific.
2. Conflictul din Mali – reconfirmarea
ambiţiilor regionale tradiţionale ale Franţei?
În evaluarea tendinţelor strategice din anul
2011, afirmam că Franţa cunoaşte o pregnantă
tendinţă de afirmare internaţională prin intermediul
acţiunilor regionale.
Făceam atunci referire la obiectivele strategice
ale Franţei, aşa cum reies din Carta Albă a

Securităţii şi Apărării emisă de guvernul francez, şi
la modalitatea de îndeplinire a acestora, susţinând
că, Africa în general şi regiunea Africii de Nord,
în mod particular, este considerată importantă de
către Franţa din motive istorice (limba, cooperarea
în domeniul energiei şi cel economic), în care se
desfăşoară deja competiţia unor actori statali noi
precum SUA şi China şi actori non-statali precum
Al Qaeda. Mai mult, motivelor istorice li se
adaugă şi aspecte militare, Franţa beneficiind de
un număr important de forţe staţionate pe teritoriul
mai multor state de pe continentul African (Figura
nr. 1).
Afirmam, de asemenea, faptul că prezenţa
programului Politicii Europene de Vecinătate
în regiune poate constitui o garanţie a viitoarei
stabilităţi şi securităţi a regiunii, care să permită
Franţei o extindere a sferei de influenţă pe
continentul African, pentru a recupera avansul
puterilor concurente SUA şi China într-un spaţiu
considerat tradiţional în sfera franceză de influenţă.
Consideram că instrumentul cel mai la îndemână
pentru Franţa poate fi Uniunea Mediteraneană,
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Figura nr. 2. Începutul Intervenţiei franceze în Mali

al cărei proiect a fost prezentat în anul 2008 de
către preşedintele francez la acea vreme, Nicholas
Sarkozy. Operaţionalizarea acestui instrument
necesită însă un efort financiar susţinut din partea
UE, şi a Franţei în particular, ceea ce în condiţiile
actualei crize din jurul monedei Euro pare mai
mult decât dificil de realizat.
Sfârşitul anului 2012 aduce însă Franţa în situaţia de a interveni în conflictul din Mali, la cererea
autorităţilor acestui stat. Recentul conflict din Mali
s-a desfăşurat pe fondul celei de a treia rebeliuni
a tuaregilor, rebeliune care a îmbrăcat mai degrabă forma unei insurgenţe, din moment ce acţiunile
principale ale rebelilor constau în răpirea sau uciderea unor membri ai armatei maliene.
Declanşată în mai 2006 prin atacul unor barăci militare în regiunea Kindal de către un grup
înarmat de tuaregi care au sustras arme, rebeliunea a culminat cu cererile iniţiatorilor unui grad
mai mare de autonomie, precum şi asistenţă pentru
dezvoltare.
Până în anul 2012, conflictul a continuat prin
replici succesive ale guvernului şi rebelilor, când
în martie preşedintele Amadou Toumani Touare
este îndepărtat de la putere printr-o lovitură de stat
orchestrată de rebelii care au preluat controlul,
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intitulându-se
Comitetul
Naţional
pentru
Restaurarea democraţiei şi Statului.
A urmat o perioadă de instabilitate, pe
fondul suspendării Constituţiei, perioadă în care
principalele oraşe din nordul Mali sunt cucerite de
rebeli. Ocuparea localităţii Douentza, în luna aprilie
a aceluiaşi an a constituit încheierea ofensivei
rebelilor care anunţă că şi-au atins obiectivele.
În acest sens, forţele rebele din urmă declară
independenţa Azawadului (partea de Nord a Mali)
faţă de Mali. În Mali, pentru a reinstaura ordinea
Şeicul Mobido Diarra este numit prim ministru
interimar. La 20 august este format un nou guvern
de unitate naţională, Mobido Diarra fiind numit de
preşedintele prim ministru deplin.
Conflictele dintre autorităţile maliene şi
rebelii din nord ating apogeul la sfârşitul anului,
în decembrie când guvernul numit în vară a fost
destituit după ceea ce a părut a fi o a doua lovitură
de stat. Sfârşitul lunii decembrie găseşte forţele
rebele înaintând spre sud, majoritatea acestor forţe
finnd luptători islamişti. Aceştia ocupă la începutul
anului 2013 oraşul Konna, ceea ce a condus la
apelul preşedintelui Dioncounda Traore către
Franţa, apel prin care cerea ajutor militar francez
pentru a stopa înaintarea rebelilor dinspre nord.
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Figura nr. 3. Situaţia din Mali la trei săptămâni de la intervenţia franceză

Astfel, la 11 ianuarie, armata din Mali porneşte
o acţiune contraofensivă cu sprijinul forţelor
militare franceze, acţiune numită Operaţiunea
Serval (Figura nr. 2).
După această intervenţie starea de stabilitate
se îmbunătăţeşte, pe măsură ce forţele rebele sunt
eliminate din principalele oraşe (Figura nr. 3),
guvernul interimar anunţând alegeri prezidenţiale
şi legislative în luna iulie 2013.
Suntem de părere că, prin sprijinul acordat
forţelor maliene, Franţa reuşeşte să îşi consolideze
influenţa în Africa, influenţă confirmat şi de cererea
de sprijin militar Franţei de către preşedintele
Traore Dioncounda.
Este de aşteptat ca rolul Franţei să capete
importanţă pe parcursul anului 2013, în Africa,
date despre acest putând fi obţinute concret
numai după realizarea de către recenta guvernare
franceză a noii Carte Albă a Securităţii şi Apărării,
obiectivele stabilite putându-ne furniza viitoarele
tendinţe strategice ale Franţei, în sensul în care
îşi va extinde sfera de influenţă şi va deveni
competitor în lupta pentru resursele continentului
african alături de SUA, China şi, poate, chiar de
Rusia.

3. Arhipelagul Sankaku/Diaoyu – şi motiv de
dispută între China şi Japonia în Marea Chinei
de Est în contextul mai larg al competiţiei
pentru resurse energetice
Aşa cum menţionam în introducerea acestui
articol, arhipelagul Senkaku se află în regiunea
Mării Chinei de Est, la distanţe comparabil egale
de teritoriile Chinei, Taiwanului şi Japoniei.
Pe fondul rivalităţii istorice dintre China şi
Japonia, insulele arhipelagului au fost pretinse
în diverse perioade istorice de fiecare dintre cele
două state.
După încheierea celui de al Doilea Război
Mondial, insulele au fost administrate de către
SUA până în anul 1972, acestea făcând parte din
teritoriul acoperit de Tratatul de securitate dintre
Japonia şi SUA. China a pretins dreptul teritorial
asupra insulelor în anul 1970, după ce Japonia a
iniţiat întâlniri cu Taiwanul pentru discuţii asupra
explorării şi exploatării în comun a resurselor
energetice din jurul arhipelagului Senkaku.
În fapt, acesta este momentul în care apare
în mod deschis disputa sino-japoneză asupra
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Figura nr. 4. Rezervele de petrol şi gaze naturale şi frontierele Chinei şi Japoniei în arealul arhipelagului
Senkaku/Diaoyu

arhipelagului, pe fondul difuzării unei evaluări
geofizice a regiunii condusă de Comisia ONU
pentru Asia şi Estul Îndepărtat. Raportul evaluării
afirma faptul că în platforma continentală dintre
Taiwan şi Japonia se află importante rezerve de
petrol şi gaze (Figura nr. 4), cantitatea acestora
rivalizând cu cea din Orientul Mijlociu.
Anul 2012 a cunoscut, însă, poate cele mai
tensionate momente ale istoriei recente a disputei.
A fost anul în care au avut loc proteste de amploare
în China Hong Kong şi SUA, pe fondul anunţului
Japoniei că va naţionaliza arhipelagul.
De asemenea, la nivel maritim au avut loc
adevărate demonstraţii de forţă ale trupelor
maritime chineze în apele adiacente arhipelagului,
controlate de către Japonia. În ciuda acestor
evenimente care au stârnit îngrijorarea unor state
din regiune, credem că situaţia nu va escalada,
acţiunile cele două state purtate în jurul insulelor
arhipelagului Senkaku putând fi considerate acţiuni
de influenţare psihologică, pe fondul negocierilor
care continuă la nivel oficial între cele două state.
Concluzii
Suntem de părere că actorii statali şi regiunile
prezentate în acest articol îşi vor continua tendinţele
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de extindere a sferelor de influenţă, folosind în acest
scop mijloacele necesare atingerii obiectivelor, de
la abordare diplomatică, sprijin militar în caz de
conflict şi până la adevărate demonstraţii de forţă a
mijloacelor militare.
În concluzie, credem că anul 2013 va fi unul al
reaşezărilor strategice, pe fondul competiţiei pentru
resurse energetice, neexistând tendinţe majore către
un conflict armat deschis între statele percepute
ca mari puteri sau cele cu pretenţii de afirmare ca
mari puteri, deşi aspecte sensibile precum sunt
problema nucleară iraniană şi comportamentul
imprevizibil al autorităţilor din Coreea de Nord
în special în ceea ce priveşte testele nucleare, se
pot transforma oricând în tensiuni regionale ce pot
conduce la conflicte deschise şi prin urmare, la
instabilitate şi insecuritate.
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PERSPECTIVE ALE UNIUNII
EUROPENE - ÎNTRE INTEGRARE
POLITICĂ ŞI DEZINTEGRARE
Dr. Mirela ATANASIU*

În ultimii ani, Uniunea Europeană a fost marcată de prima criză economico-financiară importantă care a afectat cu predilecţie Zona Euro.
Lipsa de soluţii oportune şi concertate a liderilor
europeni care să ducă la ieşirea din recesiune, pe
fondul unei crize instituţionale deja existente la nivelul UE, a declanşat o criză socială care a determinat extinderea fenomenelor de euroscepticism
şi populism în unele părţi ale Europei. Ca urmare a acestor fenomene emergente, este evident că
această construcţie europeană, care a născut atâtea speranţe pentru viitor, are de suferit din punct
de vedere al credibilităţii sale ca uniune economică şi politică.
O Zonă Euro divizată ar putea însemna
desfiinţarea Pieţei Unice şi a spaţiului Schengen,
pe când o încercare de integrare politică sporită
ar putea duce la retragerea din cadrul Uniunii
Europene a unor state precum Regatul Unit al
Marii Britanii. Considerăm că ce se va întâmpla
cu Uniunea Europeană va defini viitorul întregii
lumi.
Cuvinte-cheie: integrare; dezintegrare; UE;
zona Euro; criză.
1. Democraţia în UE
Opiniile sunt împărţite cu privire la modul în
care democraţia trebuie să funcţioneze în UE.

Când se vorbeşte de respectarea democraţiei
în cadrul statelor naţionale, problematica este
simplă: toţi cetăţenii statului trebuie să respecte
valorile democratice. Dar când vine vorba despre
respectarea valorilor democratice la nivelul UE,
chiar liderii statelor membre au tendinţa de a le
interpreta astfel încât propriul stat să beneficieze
în plus de anumite drepturi democratice sau să
fie exceptat de la anumite obligaţii democratice.
Situaţiile de acest gen sunt multiple. De exemplu,
deşi libertatea de mişcare a fost şi este considerată
drept o reglementare pozitivă a UE, au existat totuşi
cazuri în care unor cetăţeni ai statelor membre
(România şi Bulgaria, de exemplu) le-a fost
interzis accesul în state precum Franţa. Aproape
33.000 de străini au fost expulzaţi din Franţa în
2011. Cetăţenii români au reprezentat un număr
semnificativ printre cei care au părăsit teritoriul
francez1. De asemenea, este bine-cunoscut şi cazul
expulzării „de bună-voie” a circa 240 de cetăţeni
români de etnie rromă din august 20122. O altă
situaţie similară s-a întâmplat în Marea Britanie,
când în 2005 s‑au impus restricţii3 pe piaţa muncii
pentru protejarea locurilor de muncă britanice.
În acest moment de criză, s-a demonstrat
încă odată că, în situaţii limită, măsurile pe cont
propriu ale statelor membre au fost considerate
ca soluţii adecvate de abordat, îndeplinirea
intereselor naţionale a prevalat urmăririi realizării
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intereselor comune europene. În acest sens, este
elocventă intenţia guvernului britanic de limitare
a accesului imigranţilor la sistemul de asistenţă
socială şi la sistemul de sănătate. În plus, Marea
Britanie se consultă şi cu alte state europene
pentru posibila limitare a liberei circulaţii în
cadrul spaţiului european, multe ţări membre UE
fiind preocupate de căsătoriile din interes şi de
alte abuzuri asupra sistemului. De aceea, Marea
Britanie este implicată într-o amplă dispută legală
cu Uniunea Europeană din cauza limitărilor
impuse acordării de asistenţă socială imigranţilor.
Pe lângă cele enumerate, Marea Britanie doreşte
reconfigurarea prerogativelor de suveranitate
în relaţia cu Uniunea Europeană. Considerăm
că îngrijorarea britanicilor asupra unei invazii
a lucrătorilor români după 1 ianuarie 2014 este
nefondată, deoarece eliminarea restricţiilor legate
de accesul pe piaţa muncii din Marea Britanie, sau
din oricare alt stat membru al Uniunii Europene
nu va conduce la creşterea numărului lucrătorilor
români care ar emigra pentru un loc de muncă în
aceste state, ci ar determina angajatorii din statele
adoptive să îi pună în legalitate pe lucrătorii deja
aflaţi pe piaţa muncii care ar beneficia de drepturi
egale cu ceilalţi cetăţeni europeni şi de o protecţie
socială corespunzătoare.
Anul 2012 a fost unul electoral în Europa, cu
schimbări majore, iar această tendinţă de schimbare
se menţine şi în 2013, pe fundalul deja cunoscut al
crizei economice prelungite. Se observă că în multe
dintre ţările europene, membre sau nemembre
UE4, partidele de stânga preiau puterea politică.
În acest context, sunt create premisele construirii
unei Europe total diferite, social-democrate, ca
o reacţie la măsurile de austeritate promovate de
dreapta europeană.
Social-democratul norvegian Carl Tham
declara într-un articol în vara lui 2012 că „o
uniune politică poate fi creată în situaţia în care
populaţia europeană va avea un sentiment puternic
de apartenenţă şi solidaritate, iar acest lucru
se va realiza când fiecare se va considera a fi o
parte a poporului european şi va avea încredere în
instituţiile politice”5.
Pe de altă parte, fostul preşedinte al Republicii
Cehe, Vaclav Klaus avertiza că „îndreptarea către
crearea unei federaţii a Uniunii Europene având un
preşedinte şi armată proprii reprezintă faza finală
a distrugerii democraţiei şi statului-naţiune”6. Tot
acesta preciza că „am intrat în Uniunea Europeană,

nu într-o federaţie în care vom deveni o provincie
neînsemnată”7. De asemenea, Vaclav Klaus declara
că a rămas singurul şef de stat care luptă pentru
democraţie în Europa.
Vis-a-vis de democraţie şi austeritate în Europa,
Gerhard Schroeder declara pentru New York Times
„cred că Europa trebuie să devină mai integrată
politic pentru a putea trece peste criza financiară
pe termen lung. Situaţia actuală demonstrează că
nu poţi avea o zonă monetară comună fără a avea
o politică financiară, economică şi socială comună.
De aceea, trebuie să construim o uniune politică
reală în Europa cu un transfer sporit de putere
dinspre statele-naţiuni”8.
Tratatul de la Lisabona readuce în prim-planul
Uniunii Europene şi a instituţiilor sale cetăţeanul
european, iar unul dintre obiectivele prevăzute era
acela de promovare a unei democraţii europene
care să ofere şansa cetăţenilor săi de a se implica
în funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiei.
Dacă liderii europeni nu se întorc şi în acţiunile
lor, nu numai la nivel declarativ, aşa cum stipulează
Tratatul de la Lisabona, la bazele democratice, la
demos şi la referendum, alternativa nu este foarte
dezirabilă pentru Uniune, instituţiile europene îşi
pot pierde legitimitatea permiţând statelor membre
să-şi reclame din nou suveranitatea naţională în
areale cedate iniţial şi să-şi schimbe modalităţile
de stabilire a propriilor politici, atât interne, cât
şi externe, fără să mai ţină cont de coeziunea şi
voinţa comună.
2. Criza Euro şi coeziunea statelor membre
Zona Euro cuprinde 17 state membre9 ale
Uniunii Europene care au adoptat moneda Euro
după îndeplinirea criteriilor de convergenţă
economică sustenabilă cu economia zonei. Cu
alte cuvinte, se presupune că statele europene nou
incluse vor aduce un plus de stabilitate şi securitate
economică dacă la aderare în Zona Euro au o rată
a inflaţiei scăzută şi stabilă, o monedă stabilă şi
finanţe publice de calitate.
Parteneriatul din Zona Euro întăreşte interdependenţa economică dintre statele membre, iar
moneda unică folosită şi politica monetară asociată duc la relaţii comerciale şi financiare mult mai
apropiate. Această integrare economică în creştere
încurajează şi o mai bună coordonare a politicilor
economice. Buna funcţionare a Zonei Euro este
crucială nu numai pentru statele participante în
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Previziuni pentru Zona Euro

2011

2012

2013

2014

1,4

-0,4

0,1

1,4

Inflaţie (%)
Rata şomajului (%)

2,7
10,1

2,5
11,3

1,8
11,8

1,6
11,7

Balanţa bugetului public (% PIB)

-4,1

-3,3

-2,6

-2,5

0,3

1,1

1,5

1,6

Creştere PIB (%)

Balanţa de cont curent (% PIB)

Tabel nr. 1 – Comisia Europeană – Previziuni Economice Europene (toamna 2012)11
aceasta, ci pentru întreaga Uniune Europeană, deoarece determină performanţă economică. De aceea, în condiţiile în care se prelungesc efectele crizei aşa cum se arată şi în prospecţiunile economice
viitoare realizate de Comisia Europeană (Tabelul
nr. 1), efectele recesiunii economice fac ravagii pe
piaţa financiară. Astfel, moneda Euro a scăzut pe
pieţele de schimb valutar străine după ce PIB-ul
Germaniei a scăzut cu 0,6% şi Franţa a anunţat public că „nu-şi va atinge obiectivele bugetare pentru
2013, după ce a înregistrat o scădere bugetară de
0,3% în trei luni de zile la finele anului 2012”10.
De fapt, criza determină statele membre să se
distanţeze unele de altele, creându-se o percepţie a
unei „ciocniri civilizaţionale” europene12. De fapt,
în Europa se creionează trei tendinţe: una germană
care doreşte austeritate şi reguli, una latină, care
doreşte creştere şi una anglo-saxonă, care doreşte
să slăbească legăturile cu UE.
Din cauza restricţiilor politice pe care le întâmpină în statele lor, liderii europeni s-au focalizat pe
repararea crizei instituţionale care se află în spatele
căderii monedei Euro şi nu pe rezolvarea provocărilor politice. Pentru găsirea unei soluţii viabile,
se prevăd patru abordări procedurale distincte: integrare asimetrică, utilizând tratatele existente; o
Zonă Euro mai restrânsă, dar mai integrată, bazată
pe tratatele existente; uniune politică, prin schimbarea tratatului sau negocierea unei înţelegeri cu
noua avangardă sub forma unui tratat tip Schengen13.
Toate cele patru abordări vor schimba fundamental actuala structură instituţională şi politică
moştenită de către Europa prin Tratatul de la Maastricht. Fiecare abordare are atât avantaje cât şi
dezavantaje, dar indiferent de abordarea aleasă de
europeni, provocarea va consta în rezolvarea crizei
monedei Euro fără a exacerba criza puterii europene, deja aflate în declin.

42

Criza Euro conduce în mod inevitabil la
expunerea problematicii Europei şi a democraţiei.
Considerăm că paşii de urmat, pe termen mediu
şi lung, în cadrul Uniunii Europene, sunt legaţi
de stabilizarea economică a acesteia, ieşirea din
criza accelerată, încetarea fragmentării sale şi
demararea preparativelor pentru o integrare mai
accentuată şi extindere, iar soluţia optimă pentru
ieşirea din criza instituţională este întoarcerea
către popor, către democraţie, prin supunerea
dezbaterii publice a problemelor ce ţin de viitorul
Uniunii Europene. În acest sens, este de bun augur
crearea site-ului de dezbatere publică europeană14
a problemelor UE direct cu cetăţenii europeni,
care îşi pot exprima opinii şi chiar participa la
procesul electoral, prin exprimarea, în anul 2014,
a votului on-line, cu prilejul alegerii membrilor
Parlamentului European. În opinia noastră, acest
site ar trebui popularizat şi exploatat pentru a ţine
legătura constantă cu cetăţenii europeni, pentru a le
cunoaşte dorinţele şi insatisfacţiile, ele putând fi cu
mult mai multă uşurinţă transmise pe această cale
decât prin multiple sondaje de opinie, care necesită
resurse financiare, umane, materiale şi de timp mult
mai extinse. Oricare cetăţean european ar putea
avea un cont pe acest site, ar avea posibilitatea
de a-şi exprima opinia electorală, ar avea acces
continuu la informaţiile cele mai noi referitoare
la politicile UE şi propunerile legislative asupra
cărora s-ar putea organiza dezbateri şi consultări
cu publicul larg, astfel încât liderii Uniunii ar
cunoaşte mult mai repede cu ce sunt de acord sau nu
cetăţenii săi şi instituţiile sale ar putea reacţiona în
consecinţă, preîntâmpinând astfel apariţia unor noi
crize instituţionale. Guvernele naţionale ar putea
să cunoască mult mai repede voinţa majoritară a
populaţiei ţărilor lor. Simpla încercare de realizare
a unui astfel de instrument de implicare civică,
accesibil aproape tuturor cetăţenilor europeni, ar

IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2013

NATO ŞI UE: POLITICI, STRATEGII, ACŢIUNI
însemna un pas important pentru democraţia din
Uniunea Europeană şi pentru creşterea implicării
civice a europenilor.
3. Tendinţe dezintegratoare în interiorul
Uniunii Europe
Au trecut deja mai mult de patru ani din
momentul declanşării în Statele Unite ale Americii
a crizei financiar-bancare care, odată răspândită
şi pe continentul european, a lezat nu numai
economiile, ci şi suveranitatea statelor europene
cuprinse de recesiune şi şomaj generalizat. Sa declanşat o criză economică cu puternice
repercusiuni şi asupra mediilor politic şi social.
În tot acest timp, aparatul decizional al
Uniunii Europene nu s-a dovedit capabil să ofere
soluţii politice viabile care să poată fi acceptate
şi implementate la scală largă. Probabil datorită
faptului că aceasta a fost prima criză importantă
căreia a trebuit să îi facă faţă UE în forma actuală.
Criza a declanşat desfăşurarea „unui joc cu sumă
nulă, în care succesul unuia reprezintă pierderea
altuia”15, care a trezit în statele-naţiune instinctele
ancestrale conform cărora „scapă cine poate” sau
„cel mai puternic câştigă”. Aşadar, fiecare stat
membru s-a confruntat şi a combătut criza mai
mult prin măsuri singulare, separate şi disparate,
şi nu în cadrul comun oferit de o entitate politică
unică, aşa cum ar fi fost de aşteptat. Astfel, s-au
exacerbat unele tensiuni latente sau foarte puţin
manifeste anterior care produc insecuritate şi
confuzie în Uniunea Europeană.
3.1. Asupra cui se răsfrâng efectele crizei
economico-financiare?
O primă tendinţă dezintegratoare se manifestă
sub forma disensiunilor dintre ţările dezvoltate şi
cele în curs de dezvoltare sau mai puţin dezvoltate.
Aceasta poate fi percepută în două moduri. Prima
dimensiune a acesteia este centrată pe întrebarea:
care dintre statele membre trebuie să suporte
povara financiară a stabilizării Zonei Euro?
Statele mai stabile financiar vor ca cele mai slabe
să susţină povara crizei prin austeritate, iar statele
mai slabe vor ca statele mai puternice financiar
să suporte povara recesiunii, prin acordarea de
împrumuturi, ignorând riscul în creştere ca aceste
împrumuturi să nu fie returnate în totalitate.
Rezultatul a constat în încercări constante de
compromisuri care, în fapt, nu au dus nicăieri.

Un al doilea aspect controversat s-ar putea
referi la clasa socială care trebuie să suporte
criza. Întrebarea se pune dacă clasele mai puţin
favorizate trebuie să suporte povara acestei stări de
fapt, prin reducerea de către factorii decizionali a
cheltuielilor bugetare de care acestea beneficiază,
sau clasele sociale înalte să suporte recesiunea
prin taxe şi impozite crescute? Aspectul amintit ar
putea fi demonstrat şi prin observarea procesului de
repartizare a bugetului UE pentru perioada 20142020 în cadrul Consiliului European desfăşurat
în 7-8 februarie 2013. Modul în care s-a ajuns
la stabilirea bugetului de compromis în situaţii
de criză nu a fost cel mai favorabil pentru toate
statele membre şi, ca în orice negociere, unele
state membre au beneficiat de atuul experienţei,
obţinând alocările bugetare necesare, iar statele
care au aderat în valurile mai recente au obţinut
mai puţine resurse, care probabil nu le vor permite
să îşi atingă obiectivele şi standardele calitative
de dezvoltare urmărite sau impuse chiar de UE.
Astfel, după insistenţa ţărilor creditoare de a
reduce bugetul UE, ţările beneficiare ale fondului
de coeziune pare că au folosit strategia minimizării
pierderilor. Faţă de propunerea Comisiei Europene
de 1.003 miliarde Euro, în varianta adoptată în 8
februarie 2013 (de 960 miliarde Euro)16, România
a pierdut cel mai mult, 21% din reducerea totală
a bugetului UE fiind decontată de ţara noastră17.
Ungaria, Cehia, Slovenia sunt şi ele ţări perdante
pe fondurile structurale şi de coeziune, ca urmare a
condiţionalităţilor de acordare a fondurilor, dar cu
pierderi mult mai mici. Polonia şi-a minimizat şi
ea pierderea, echilibrându-şi reducerea pe cei doi
piloni – coeziune şi agricultura. Considerăm că
forma bugetului stabilită la finalul acestui Consiliu
European transmite mesaje multiple referitoare la
evoluţia coeziunii construcţiei europene, de vreme
ce se observă clar că se menţine diferenţierea
între statele mai puternice şi statele periferice, iar
neacordarea de fonduri suficiente pentru dezvoltare
regională va favoriza adâncirea decalajelor dintre
state.
Considerăm că dificultatea nu constă în cine
trebuie să suporte efectele crizei economicofinanciare, ci în identificarea şi prioritizarea
rezolvării acestora. Problemele sunt, de fapt,
multiple. Acestea includ, spre exemplu, situaţia
sensibilă a băncilor, şomajul generalizat, scăderea
veniturilor bugetare ale statelor membre. Totuşi,
aspectul esenţial rezidă în inabilitatea autorităţilor
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statelor de a găsi o soluţie comună la criza
instituţională a UE. Această inabilitate nu este
cauzată de lipsa de idei sau de necesitatea de a se
medita mai mult asupra problemei, ci în faptul că
nu există consens politic asupra felului în care să
se plătească uniform din punct de vedere geografic
şi social preţul schimbării, pe fondul deja existent,
al austerităţii bugetare.
Tensiunile naţionale şi de clasă au pus piedici
în faţa găsirii unei soluţii ce poate fi agreată şi
onorată. Dacă o astfel de soluţie nu este generată
anul acesta, cu greu putem deduce că va mai
putea fi găsită ulterior. Probabil că unii lideri
doresc să mai tergiverseze momentul unei decizii,
tocmai pentru a amâna inevitabilul, o posibilă
dezintegrare a Uniunii Europene sau o Uniune
foarte slăbită. Chiar şi oficiali ai UE au recunoscut
că prăbuşirea UE e un scenariu realist. Preşedintele
Parlamentului European, Martin Schultz, declara
că „un trend alarmant spre re-naţionalizare a luat
amploare ... şefii de stat şi de guvern arogându-şi
din ce în ce mai multe puteri lor înşişi, dezbătând
şi luând decizii în spatele uşilor închise şi fără a
ţine seama de metodele comunitare”18.
Dacă, totuşi, liderii UE reuşesc să implementeze
un plan de schimbare instituţională care să fie
sprijinit în mod unitar şi concret, atunci vom putea
spune că este posibil ca Europa să iasă din criză.
3.2. Tendinţe naţionaliste
În ultimele două decenii, UE a suferit o criză
evidentă de legitimitate. De când Danemarca a
votat împotriva Tratatului de la Maastricht, în
1992, cea mai mică idee de modificare a provocat
cereri pentru noi referendumuri. Vetoul negativ
din Franţa şi Olanda la referendumul din 2005
privind Constituţia europeană este cel mai evident
exemplu. Tot în această categorie se încadrează şi
acţiunile unitare ale Marii Britanii, care apelează
la o serie de mecanisme la limita legalităţii, pentru
a nu oferi în totalitate drepturi cetăţenilor europeni
proveniţi din statele Europei de Est, precum
România şi Bulgaria.
Evoluţia politică din mai multe state europene
conduce la ideea că Uniunea Europeană, ca
instituţie economică, politică, socială şi culturală,
este în pericol. Iar cel mai mare pericol pare să
vină de pe urma politicilor naţionaliste. Neonaţionaliştii îşi promovează politicile pretextând
criza economică, promiţând impozite mai mici şi
politici ecologiste şi energetice mai bune.
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Uniunea Europeană s-a angajat să elimine
xenofobia şi rasismul, prin înlocuirea discriminării
cu principiile liberal-democratice şi sociale, precum
toleranţă şi unitate în diversitate, totuşi acestea
sunt probleme frecvente ce afectează comunităţile
minoritare sau grupurile de migranţi. Acţiunile
naţionaliste şi antirasiste au ajuns să se manifeste
atât de acerb în Finlanda, încât reprezentanţi ai
Partidului naţionalist – „Adevăraţii finlandezi”
(„Perussuomalaiset”, în finlandeză) – au lansat
ideea introducerii unor însemne speciale, de culori
diferite, în funcţie de naţionalitate, pe care toţi
străinii din această ţara să le poarte19. Manifestări
similare se petrec în Italia, unde naţionalismul
este promovat de către mişcarea Lega Nord, care
propune comunitarism cultural, solidarizat pe
marginea dispreţului faţă de străini, patriotism
local exacerbat, dispreţ pentru cei care locuiesc
mai jos de Roma, xenofobie, cereri de federalizare
etc.
În anul trecut a apărut aşa-numitul „naţionalism
electoral”, termen provenit din folosirea în
discursurile electorale a ideilor naţionaliste. Astfel,
în toate statele bogate din Vest, naţionalismul
câştigă teren, iar extremismul devine tot mai vocal
şi şocant: în Franţa, Olanda, Belgia, Finlanda,
mai nou şi în Elveţia20. Astfel, fostul preşedinte al
Franţei, Nicolas Sarkozy, cerea, în mai 2012, în
timpul campaniei electorale pentru un nou mandat,
revizuirea acordurilor Schengen şi ameninţa cu
suspendarea participării Franţei dacă o guvernare
politică nu este pusă în practică în douăsprezece
luni21. Cu alte cuvinte, Sarkozy transmitea
electoratului că vrea ca UE să poată sancţiona,
suspenda sau exclude orice stat din zona Schengen
care nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile. Principalul
contracandidat al lui Sarkozy, socialistul Francois
Hollande, dădea vina pe acesta pentru situaţia
rromilor din Franţa după ce, în februarie, propunea
tabere speciale pentru această minoritate etnică
pentru „a preveni ca această categorie a populaţiei
să se instaleze oriunde”22. Tot Hollande, care a
devenit ulterior preşedinte, a introdus şi retorica
legată de piaţa muncii, lipsa locurilor de muncă
fiind una dintre preocupările francezilor, potrivit
sondajelor de opinie23.
3.3. Tendinţe secesioniste
Se spune că adevăratele caractere umane se
dezvăluie în situaţii de criză. Considerăm că
această observaţie nu este valabilă doar pentru
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indivizi, ci şi pentru grupuri. Ideile secesioniste
sunt vechi de când lumea în spaţiul european, dar
din momentul în care criza economico-financiară
a început să afecteze în mod deosebit spaţiul şi
economia Uniunii Europene, acestea au căpătat
amploare din cauza cadrului de instabilitate creat
mult mai viabil unei astfel de transformări, iar
singurul lucru necesar e un precedent la nivelul
unui stat al Uniunii. Avem deja un precedent, în
Europa – Kosovo –, dar care totuşi are conotaţii
diferite, datorită neapartenenţei Serbiei la un spaţiu
comun, precum UE.
În majoritatea statelor suverane membre UE
se află regiuni cu identităţi economice, lingvistice
sau culturale diferite, în care se manifestă, întro măsură mai mică sau mai mare, tendinţe de
separare. În cadrul UE, tendinţe secesioniste se
manifestă în Belgia (Flandra), Franţa (Corsica),
Spania (Catalonia şi Ţara Bascilor), Regatul
Unit al Marii Britanii (Scoţia şi Ţara Galilor),
Italia (Tirolul de Sud) şi chiar ţări din Europa de
Est, precum România (Ţinutul Secuiesc). Aceste
tendinţe se pot observa tocmai în zone în care se
manifestă naţionalismul exacerbat al unor grupuri
etnice. Motivaţiile secesionismului sunt diferite, şi
mai mult sau mai puţin fondate sau realiste, de la
cele economice la cele de identitate culturală.
Unele zone precum Catalonia şi Scoţia sunt
performante economic, de aceea unii ar putea
considera fragmentarea acestor state a fi o
schimbare binevenită, ce ar duce la crearea de
state mici, în care populaţia se identifică mult mai
bine cu ideologiile şi cultura prezente în regiunea
respectivă.
În 11 septembrie 2012, a avut loc un marş în
favoarea auto-determinării în Catalonia (Spania)
la care poliţia catalonă a estimat că au participat
aproximativ 1,5 milioane persoane. Activiştii
pro-independenţă argumentează propunerea lor
precizând că regiunea Catalonia contribuie cu
aproximativ 20% la bugetul federal provenit din
taxe, dar i se repartizează la bugetul propriu doar
un procent24 de 14%.
În 27 septembrie 2012, Parlamentul catalan a
aprobat desfăşurarea unui referendum cu privire
la problematica independenţei faţă de Spania,
totuşi guvernul spaniol a prevenit că va împiedica
desfăşurarea unui astfel de referendum25. Între
timp, partidul preşedintelui guvernului regional
şi partidul de opoziţie au ajuns la un acord
asupra convocării unui referendum privind

autodeterminarea Cataloniei în 201426.
Şi scoţienii au anunţat organizarea unui
referendum în 2014 asupra secesiunii regiunii faţă
de Marea Britanie. Situaţia este încă disputată.
Totuşi, considerăm că posibilitatea obţinerii
independenţei a oricărei regiuni care face parte
dintr-un stat al UE rămâne scăzută, dar aceste
manifestări pot încuraja acţiuni similare în Europa
de Est, unde riscul apariţiei unor revolte sociale este
mult mai ridicat. Dar, sub impactul problemelor
generate de lipsa de aderenţă la valorile comunitare,
precum şi a celor iscate de criză, de inadecvarea tot
mai multor europeni la o lume din ce în ce mai
complexă, Uniunea Europeană, per ansamblu,
riscă să se dezintegreze, şi atunci, eforturile de
integrare ale statelor membre s-ar minimiza, iar
balanţa de putere continentală ar fi modificată, ceea
ce ar afecta, implicit, echilibrul global, evident,
din cauza spaţiului UE care, în forma sa actuală,
reprezintă unul din actorii semnificativi ai scenei
internaţionale.
4. Uniunea politică – soluţie pentru
reinventarea Europei prospere?
Ideea de uniune politică în cadrul UE nu
este nouă. Ea a mai fost abordată şi chiar s-au
făcut unele demersuri care au eşuat, deoarece, în
momentul respectiv, statele membre nu doreau
schimbarea status quo-ului deţinut. Între timp
lucrurile au luat o turnură aparte. Criza Euro a dus
la un transfer masiv de putere către UE, făcând ca
uniunea politică să devină o posibilitate. Dar, deşi
pro-europenii s-au pus de acord, formal, că uniunea
politică este necesară pentru a salva moneda Euro,
în fond, se gândesc la modalităţi total diferite.
Iniţial, Angela Merkel, cancelarul Germaniei,
susţinea că „înainte de orice, avem nevoie de o
uniune politică”27. De asemenea, ea declara tranşant
că „partenerii europeni ai Germaniei trebuie să
decidă dacă doresc cu adevărat mai multă Europă
sau doar mai multe resurse financiare germane”28.
După exprimarea poziţiei Germaniei, reiese în
mod evident faptul că statele care nu doresc să îşi
asume constrângerile care decurg din noua structură
pot rămâne membre ale UE, dar nu vor beneficia
de avantajele noii uniuni. Cel puţin Marea Britanie
este tentată serios să renunţe la participarea sa la
noua construcţie europeană, chiar dacă sunt voci
care susţin că această retragere ar aduce britanicilor
mai multe dezavantaje economice decât avantaje.
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Francois Hollande, preşedintele Franţei, întrevede că „Uniunea politică (...) este etapa care va
urma uniunii bugetare, uniunii bancare, uniunii
sociale. Ea va veni să ofere cadrul democratic la
ceea ce noi vom reuşi în ceea ce priveşte integrarea
solidară”29. Putem deduce din această declaraţie că
francezii sunt de acord, de principiu, cu o uniune
politică, dar nu înainte de a fi realizate celelalte
forme de uniune: economică şi socială. Considerăm că declaraţia, în fond, este una neutră, chiar
cu tentă de împotrivire. Franţa este în expectativă.
Afirmăm aceasta deoarece, în condiţiile actuale,
fiecare dintre aceste realizări, dacă se vor finaliza, reprezintă teste ale coeziunii şi solidarităţii UE,
care se confruntă cu diferenţe de viziune, începând
cu cele ce se referă la modalitatea de gestionare
a resurselor economice existente. Astfel, într-un
material publicat în media se prezintă succint că
„disproporţionalitatea dintre cheltuielile şi resursele Uniunii a fost unul dintre motivele discuţiilor
aprinse dintre liderii europeni”30. Aceste discuţii
s-au acutizat pe fondul crizei economice şi au dus
la slăbirea drastică a economiilor Greciei, Spaniei şi Portugaliei, punând la grea încercare cooperarea statelor membre în cadrul Uniunii. În acest
context, unele state (Germania, de exemplu) au
susţinut statele deja enumerate, iar altele (precum
Finlanda) şi-au demonstrat euroscepticismul referindu-se la prăbuşirea zonei Euro31.
Când era doar un deziderat, uniunea politică era
considerată drept o alegere simplă între federalizare
şi inter-guvernare. În prezent, când este văzută ca
o posibilitate palpabilă, s-a demonstrat că alegerea
pe care trebuie să o facă statele membre este mult
mai complicată. Liderii europeni trebuie să decidă
cât de departe să se meargă cu o federalizare
economică ce implică îndatorarea comună, cât de
mult spaţiu politic să cuprindă această federaţie
şi dacă legitimizarea acestei uniuni politice se
va face prin guvernele şi parlamentele naţionale,
prin dezvoltarea instituţiilor actuale sau crearea de
instituţii noi în cadrul UE.
Concluzii
Considerăm că, înainte de tendinţele politice,
trebuie avute în vedere contextul social şi condiţiile
de viaţă ale celor aproximativ 500 de milioane de
cetăţeni.
Cu toate declaraţiile liderilor statelor membre,
viitorul unei Europe mai apropiate ca înainte este
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din ce în ce mai nesigur. Pe măsură ce situaţia
Euro se agravează, se pare că guvernele naţionale
domină din ce în ce mai mult, în detrimentul
instituţiilor supranaţionale slăbite.
Pe când statele cele mai mari ale zonei Euro
se focalizează pe criză şi Regatul Unit al Marii
Britanii se dezangajează progresiv din Europa, noi
coaliţii de voinţă create din membrii de rangul al
doilea au condus politica externă a UE. Considerăm
că liderii europeni trebuie să privească dincolo
de criză pentru a recâştiga puterea, prestigiul şi
influenţa pierdute de Uniune, şi să se întoarcă la
relaţii de colaborare bazate pe coeziune, încredere
şi respectarea principiilor democratice de bază.
Poate că pe viitor va fi formulată o strategie
europeană globală bazată pe implicarea politică
în viaţa europeană şi dorinţa generală a cetăţenilor
europeni, urmată de voinţa politică comună a tuturor
statelor Uniunii Europene, bazate pe direcţiile
stabilite de cetăţenii lor, după ce au fost lăsate la o
parte ambiţiile naţionaliste sau elitiste şi instinctele
primare de dominaţie ale celui puternic exercitate
asupra celui slab. Cu alte cuvinte, când valorile
democratice vor fi respectate cu responsabilitate
şi în mod egal de toate statele membre, nu doar
amintite în documentele UE, iar povara crizei va fi
privită ca o povară comună şi nu una individuală,
europenii, ca un tot unitar şi cu o voce unică, vor
avea şansa să-şi afirme din nou statutul de mare
putere pe glob.
NOTE:
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SPRE UN COD CIVIL
AL UNIUNII EUROPENE?
(PARTEA I)
Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU*
Dr. George RĂDUICĂ**

În ultimele decenii, ştiinţele juridice cunosc o
dezvoltare şi o afirmare tot mai accentuată în domenii dintre cele mai variate ale societăţii. Dezvoltarea şi complexitatea relaţiilor sociale, multiplicarea fără precedent a contractelor intra şi
inter-sociale au determinat o dezvoltare corelativă
a dreptului şi apariţia unor noi ramuri de drept,
astfel că are loc o lărgire a sferei de acţiune a
acestuia, atestabilă pe multiple planuri. Acest fapt
ce amplifică rolul explicativ şi normator al ştiinţei
juridice, a cărei funcţie de cercetare şi descifrare a
realului se diversifică şi se adânceşte, adăugânduşi latura de prospecţiune a realului dat.
Cuvinte-cheie:
cod
civil;
Uniunea
Europeană, drept privat; drept european; dreptul
contractelor; spaţiul juridic european; cercetare
interdisciplinară.
1. Argument
De ce un asemenea articol? Modernizarea,
perfecţionarea şi simplificarea legislaţiei reprezintă
un obiectiv pe care şi l-au propus, de-a lungul

timpului, toate statele lumii, inclusiv Uniunea
Europeană. Marea lecţie a fost dată umanităţii
prin reunirea normelor de drept civil în celebrul
Cod al lui Napoleon, la care colectivul de jurişti
alcătuit de împărat a lucrat timp de patru ani
şi din care au rezultat legile reunite şi devenite
Codul civil francez, din care s-au inspirat şi toate
celelalte. De semnificaţia acestei opere a fost
conştient şi fondatorul ei, împăratul Napoleon,
care aprecia, către apusul vieţii sale, că cea mai
importantă realizare a sa va rămâne Codul civil,
ceea ce posteritatea a şi adeverit.1 Merită amintit
că Napoleon Bonaparte a fost şi un vizionar al unei
Europe unite, înfăptuite prin alte mijloace decât
cele ale fiinţării Uniunii Europene de astăzi.
Elaborarea de coduri este o operă de mare
importanţă în evoluţia dreptului, a culturii şi
civilizaţiei unui popor, în general.2 Codificarea
juridică reprezintă astfel „chintesenţa sistematizării
dreptului, codurile constituind pentru cele mai bune
ramuri de drept dreptul comun în materie”3 şi nu
este apanajul societăţilor moderne. În antichitate,
babilonienii, perşii, indienii, chinezii, au observat
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multe amănunte privitoare la structura sistematică
a dreptului, existând destule dovezi în acest sens –
Codul lui Hammurabi, regele Babilonului, Vechiul
Testament, vechile cărţi indiene, Mahabharata,
Ramayana şi culegerea cunoscută sub numele de
„Legile lui Manu” – conţin principii avansate în
comparaţie cu epoca respectivă. Totuşi, trăsătura
caracteristică a acelei perioade o constituie
izolarea comunităţilor umane, fapt care a condus la
imposibilitatea comparării lor cu o altă culegere de
norme juridice, apreciind că dreptul lor codificat
era justificat prin natură.4
Faptul că atât Atena, Ierusalimul, cât şi Roma
antică, la fel ca şi alte state din Antichitate,
au recurs şi ele la aceste instrumente juridice
esenţiale dovedeşte că cel puţin în acest domeniu
există o continuitate. Iar de atunci şi până în
contemporaneitate, codificarea a cuprins aproape
toate ramurile dreptului, acesta evoluând şi,
în pofida unor preziceri foarte puţin optimiste
pe care le făcea acum mai bine de 150 de ani
părintele sociologiei, Auguste Comte, potrivit
cărora dreptul, nefiind ştiinţă va trebui să dispară,
ştiinţa dreptului s-a dezvoltat permanent, în pas
cu cercetările ştiinţifice cele mai noi. Departe
de a dispărea, dreptul cunoaşte o dezvoltare şi o
afirmare crescândă în domenii dintre cele mai
variate ale societăţii. Dezvoltarea relaţiilor sociale,
complexitatea lor crescândă, multiplicarea fără
precedent a contractelor intra şi inter-sociale au
determinat o dezvoltare corelativă a dreptului
şi apariţia unor noi ramuri de drept. Are loc o
lărgire a sferei de acţiune a dreptului, atestabilă pe
multiple planuri, fapt ce amplifică rolul explicativ
şi normator al ştiinţei juridice, a cărei funcţie de
cercetare şi descifrare a realului se diversifică şi se
adânceşte, adăugându-şi latura de prospecţiune a
realului dat.
Istoria ne arată că peste tot dreptul a adoptat
normele pe care societatea, realităţile sociale, mai
exact, le-au impus. S-a putut observa în timp că nu
orice inovaţie trebuie combătută, ca şi în cazul unui
proiect al unui Cod civil european, din principiu,
nu numai pentru că uneori este osteneală zadarnică,
deoarece dreptul ascultă de propriile lui interese, ci
şi pentru că, mergând pe în calea evoluţiei juste a
dreptului Uniunii Europene apar piedici care totuşi
îi pot fi dăunătoare.
Pe de altă parte, nu putem admite că tot ce este
nou e bun. La un moment dat a fost nou, în sensul
că cineva l-a folosit prima dată, Proiectul unui Cod
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European al Contractelor în loc de Codul civil al
Uniunii Europene, dar această formulă şi-a găsit
deja consacrarea în doctrina de specialitate5.
Dar studierea dreptului Uniunii Europene la
un anumit nivel temporal, fără a ţine seama de
evoluţia societăţii, nu este posibilă. Nu numai
că riscăm să nu înţelegem bine situaţia dacă nu
cunoaştem istoria, dar încremenirea dreptului la
un moment dat nu este realizabilă. Ştim că tot ce
există este în permanentă mişcare şi prefacere,
dar pentru dreptul UE, lucrul acesta este poate
încă mai sensibil decât pentru alte domenii de
cercetare. Orice lucrare care descrie dreptul actual
al Uniunii face apel la repere din secolul trecut,
şi este îndreptăţită să o facă. Cum însă din 19516
până în 2013, dreptul UE a evoluat (şi chiar
simţitor), evoluţie ce se concentrează asupra rolului
determinant al inovaţiei în formarea, formularea
şi interpretarea normelor de drept, mecanism ce
se manifestă atât în substratul cât şi în limbajul
dreptului. Procesul de inovare şi coagulare a
dreptului UE a fost condus şi influenţat în perioada
actuală într-o mare măsură de drepturile omului şi
de principiile umanismului, demonstrându-ne cum
s-a schimbat dreptul, dobândind astfel o faţă mai
umană. Într-adevăr, substituirea termenilor „dreptul
comunitar” cu „dreptul Uniunii Europene” reflectă
şi influenţa mişcării drepturilor omului. Deşi, iniţial
termenul „drept comunitar” se referea la Tratatele
constitutive, se foloseşte acum tot mai mult pentru
a semnifica întreaga ordine juridică a Uniunii
Europene. Concentrându-ne asupra dezvoltării
impulsionate şi direcţionate de drepturile omului şi
principiile umanismului, nu putem omite că aceştia
nu sunt decât o parte a multiplilor factori care
interacţionează şi intră în competiţie cu formarea
normelor de drept.
Iată cum studiul stării actuale (sincronie) trebuie
combinat cu studiul stărilor trecute (diacronie).
În felul acesta, ne vom da seama, de exemplu, că
importanţa care a fost acordată acestor categorii de
norme rezultă şi din faptul că ele au fost întemeiate
pe unele principii fundamentale ale dreptului
asupra cărora vom stărui în cele ce vor succeda.
Pentru a recunoaşte tendinţele actuale ale dreptului
UE, este necesar să examinăm scurta sa istorie,
întrucât dimensiunea istorică a dreptului conferă
acestuia prestigiu şi autoritate, îl aşează alături
de creaţiile cu largă rezonanţă social-umană.
Complexitatea fenomenului social-juridic implică
structurarea cercetării acestuia, o distribuţie a
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rolurilor în conexiune cu necesitatea punerii în
valoare a laturilor corelate ale acestuia. Dreptul,
ca fenomen complex al societăţii, este cercetat
nu numai din perspectivă istorică, conservânduşi anumite constante de-a lungul dezvoltării
sociale, ce se transformă totodată în cadrul acestei
dezvoltări, dar şi din perspectivă structurală,
cu multiple determinaţii calitative, cu elemente
componente aflate la rândul lor într-o stare de acută
interferenţă, precum şi din perspectivă globală, ca
un sistem închegat, cu regularităţi caracteristice.
Urmărirea evoluţiei acestui fenomen subliniază
puternic starea de progres juridic, dar evidenţiază
în acelaşi timp şi permanenţele juridice. Astfel se
dovedeşte că singur studiul istoriei nu este suficient,
nici combinat cu cercetarea sincronică, ci trebuie
examinate necesităţile actuale ale dreptului UE în
care el se dezvoltă, pentru a se stabili dacă este
posibil ca tendinţele actuale care trasează evoluţia
dreptului dintr-o perspectivă interstatală spre o
perspectivă a drepturilor omului îşi păstrează şi în
continuare vigoarea7.
Astfel, reiese că ar trebui urmărit sub aspect
istoric fiecare element al dreptului şi, la fiecare
schimbare a lui, ar trebui examinată structura
dreptului la acel moment, pentru a se vedea în
ce mod schimbarea a fost necesară situaţiei date
şi, mai departe, în ce chip schimbarea, la rândul
ei, a influenţat aspra structurii dreptului, cauzând
alte schimbări. Din păcate, un asemenea studiu nu
este posibil, nu numai pentru că pretinde o sumă
de cunoştinţe colosală, ci mai ales că, doctrina şi
jurisprudenţa au oferit aproximativ tot ce trebuie
pentru a urmări transformările fiecărui amănunt.
Adevărul este însă că, dacă programul trasat aici
ar fi executat, datele ar fi copleşitor de abundente.
Soluţia este alegerea materialelor istorice care
prezintă schimbări esenţiale, adică schimbări
care determină o reorganizare a sistemului. Cu
alte cuvinte, degajarea din noianul de amănunte a
ceea ce este determinant pentru evoluţia dreptului
comunitar şi trecerea cu vederea a accidentelor, a
modificărilor nesemnificative.
2. Sistemul dreptului (ordinea juridică)
în spaţiul Uniunii Europene
2.1. Aspecte semantice despre ideea de unitate
europeană
Încă de la începutul construcţiei comunitare,
Europa îşi pune întrebări despre finalitatea sa.

Este ea o simplă piaţă comună care face să dispară
frontierele dintre societăţile civile naţionale şi
care se deschide marilor curente ale comerţului
internaţional? Sau Europa se îndreaptă, pas cu pas,
către formarea unei federaţii politice, ce succede
statului naţional, aşa cum acesta s-a succedat
cetăţilor şi statelor feudale?8
Dacă finalitatea Europei este controversată,
numai fundamentele normative ale proiectului
au făcut obiectul unui consens. Construcţia
europeană a fost concepută ca un instrument de
stabilire a păcii. Totuşi, Uniunea Europeană nu
reprezintă prima expresie politică a unei asocieri
durabile a statelor europene, iar iniţiative diverse
au precedat-o, multe dintre ele reflectând dorinţa
de hegemonie şi dictat şi ar fi greşit să considerăm
că actualele evoluţii şi nivelul atins în procesul
de integrare europeană este un fenomen izolat, al
cărui început datează din anii care au urmat celui
de-al Doilea Război Mondial, o aplicare directă
a ideilor, iniţiativelor şi propunerilor avansate de
fondatorii iniţiali ai proiectului european şi, astfel,
idealul unei Europe unite este o iniţiativă de dată
recentă.9
Originile ideii de unificare europeană se află
încă în antichitate. Imperiul Roman, prin sistemul
său politic, juridic şi de guvernare, prin ordinea
socială proprie, a durat aproximativ cinci secole
(47 î.Hr. – 476 d.Hr.) şi poate fi considerat ca
reprezentând prima încercare de integrare a unei
mari părţi a continentului, a zonei mediteraneene
şi a Asiei Mici. Pentru antici, mai ales pentru
romani, multiplicitatea era normală. Roma s-a
construit prin agregarea unor cetăţi diferite pe care
le-a integrat într-o republică comună, lăsându-le
celor mai multe dintre ele o vastă autonomie.
Această multiplicitate s-a perpetuat şi în Evul
Mediu când, un sistem juridic complex a permis
conceperea simultană a autonomiei cetăţilor şi a
puterii imperiilor, iar tocmai împotriva acestei
pluralităţi a politicului, s-a construit modernitatea.
Ideea statului naţional s-a născut din nevoia
resimţită de spiritele raţionaliste ale Renaşterii
de a pune ordine în complexitatea medievală. În
aceeaşi perioadă, s-a născut şi ideea unificării
europene, însă aceasta era percepută ca un mijloc
de realizare a celor mai diferite scopuri politice:
rezistenţă împotriva expansiunii musulmane, vis
al unor monarhi, de creare a unor noi imperii, în
matca fostului Imperiu Roman sau, pur şi simplu,
ca modalitate de instaurare a păcii în Europa.
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În timpul şi după Războiul de treizeci de
ani (1618-1648), în care religia era amestecată
cu politica, încheiat prin Tratatul de la Westfalia
(aceasta marchează începutul statului-naţiune în
Europa), devin, tot mai frecvente, planurile de
federalizare. Britanicul William Penn propune,
pentru prima dată în „Eseu pentru pacea actuală şi
viitoare a Europei” (1693) o schemă în care ideea
unificării este pusă pe o bază nonreligioasă. El
preconiza o federaţie pentru coloniile americane
(realizată, de altfel, şi în memoria căruia s-a
dat numele statului Pennsylvania) şi, similar, o
federaţie europeană. Sugerează o guvernare a
Europei printr-o dietă compusă din reprezentanţii
statelor, în care deciziile ar fi luate prin majoritate
de trei pătrimi, iar dieta ar fi dotată cu o forţă
armată10.
Filosoful german Immanuel Kant avansează
în „Zum ewigen Frieden” (Asupra păcii eterne,
1795), cu ocazia Tratatului de la Basel, următoarele
propuneri: federalizarea statelor libere într-un stat
de naţiuni, apt să garanteze libertatea cetăţenilor săi;
democratizarea statelor membre, prin aplicarea unei
constituţii republicane; practicarea unei democraţii
deschise; dezarmarea şi desfiinţarea armatelor
permanente; condamnarea oricărui amestec în
treburile interne ale altor state. De foarte multe
ori, ideea europeană coincide cu cea de securitate
colectivă internaţională. Relevante, în acest sens,
sunt cuvintele lui Victor Hugo: „Va veni o zi când
bombele vor fi înlocuite de venerabilul arbitraj al
unui mare Senat suveran care va fi în Europa ceea
ce Adunarea Legislativă este în Franţa”. În 1849,
când prezidează „Congresul prietenilor păcii”,
este primul care lansează celebra formulă „Statele
Unite ale Europei”,11 expresie preluată, un secol
mai târziu, de Winston Churchill, în discursul său
de la Universitatea din Zürich, la 19 septembrie
1946.
Până la Primul Război Mondial, istoria
ideii europene este marcată de câteva momente
importante: încercările de constituire a „monarhiei
universale” în spaţiul european de către Carol
Quintul, în secolul al XVI-lea, încercările
habsburgice de organizare a continentului sub
deviza „Austriae est imperare orbi universa” (îi
este dat Austriei să conducă lumea), prin cuceriri
militare şi înrudiri strategice cu alte case regale,
aplicarea ideilor Revoluţiei Franceze de către
Napoleon, pentru constituirea unei Europe politice
şi economice. De fapt, Congresul de la Viena
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(septembrie 1814 - iunie 1815) reprezintă construcţia
Europei sub tutela celor Patru Mari, reuniţi mai
târziu în Cvadrupla Alianţă – „instrumentul de
apărare a suveranilor legitimi”.12 Înfrângerea
revoluţiilor din 1848 va însemna menţinerea ideii
doar sub forma aspiraţiilor scriitorilor, filosofilor
şi politicienilor (Hugo, Nietzche, Hegel, Napoleon
al III-lea).
Sfârşitul Primului Război Mondial marchează
ieşirea Americii din izolaţionism şi o implicare
activă a preşedintelui W. Wilson în materializarea
ideii de unificare europeană, ca parte componentă
a procesului de unificare a statelor lumii. Europa
cunoaşte acum două concepţii despre viitoarea sa
construcţie: prima are în vedere cooperarea fără
depăşirea suveranităţii statelor, iar cea de-a doua,
depăşirea acestei suveranităţi, printr-un proces de
integrare. Aristide Briand, raliindu-se concepţiei
federaliste, propune, într-un discurs ţinut la 5
septembrie 1929, în faţa celei de-a 10-a sesiuni a
Adunării Societăţii Naţiunilor, o legătură federală
între popoarele europene: „Cred că între popoarele
care sunt grupate geografic, aşa cum sunt popoarele
Europei, trebuie să existe un liant federal”. Dar,
precizează el, „nu va trebui să atingă suveranităţii
nici uneia dintre naţiunile care ar putea face parte
din această asociaţie”. Politica federală a lui Briand
se baza pe realizarea unei înţelegeri între Franţa şi
Germania, sincere şi loiale, chiar cu riscul ca Franţa
să cadă sub servitutea economică a Germaniei şi
nu elimina din viitoarea federaţie, Marea Britanie,
aşa cum propusese Coudenhove-Kalergi, ci se
adresează şi Angliei care, deşi participă la discuţii,
adoptă o atitudine negativă.
Pe lângă Commonwealth-ul britanic, o
atitudine negativă faţă de proiectul Briand este
adoptată şi de către Italia, în timp ce Germania şi
Mica Înţelegere dădeau un sprijin activ acţiunii lui
Briand. Cehoslovacia aderă, la 9 septembrie 1929,
la mişcarea federală a lui Briand, iar România,
prin G. G. Mironescu, susţine că trebuie realizată,
în prealabil, dezvoltarea normală şi economică
a statelor europene, căci numai astfel, bazele
colaborării federale vor fi solide.13
Memorandumul pe care îl propune Briand,
privind „Uniunea Federală Europeană”, redactat
de Alexis Leger şi prezentat Adunării Societăţii
Naţiunilor la 1 mai 1930 începe prin a declara ceea
ce nu va fi federaţia europeană, adică o alianţă
îndreptată, exclusiv, împotriva unei naţiuni sau
unei grupări de naţiuni (SUA sau Rusia) şi nici nu
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va avea caracterul unei uniuni vamale care, prin
mijlocirea tarifelor prohibiţioniste, să se transforme
într-o piaţă închisă altor popoare exportatoare
(aluzie la Marea Britanie şi SUA), asigurând că
suveranitatea naţională a statelor membre nu va
fi atinsă prin participarea la federaţia vechiului
continent.
Propunerile concrete de a se crea o conferinţă
europeană, un comitet politic permanent şi un
secretariat care nu fac altceva decât să aducă la
o scară europeană organismele deja existente
în cadrul Societăţii Naţiunilor,14 au fost supuse
consultării celor 27 de state europene, iar ostilitatea
marilor puteri a condamnat la eşec acest proiect de
federalizare a Europei. Toate aceste planuri se vor
lovi de opoziţia naţionaliştilor şi a comuniştilor, aşa
cum avea să remarce contele Coudenhove-Kalergi:
„Al Doilea Război Mondial a fost, în fond, nu un
război între naţiunile europene, ci înfruntarea între
trei ideologii, al căror ţel era o Europă unită. Un
război între Hitler, Stalin şi Churchill. Hitler vroia
o Europă unită sub conducerea celui de-al treilea
Reich; Stalin vroia o mare Europă comunistă;
Churchill preluase programul paneuropean al unei
Europe libere şi unite.”15
În ultimii doi ani ai celui de-al doilea Război
Mondial, grupurile de rezistenţă şi-au pus problema
configuraţiei Europei după război. Grupul de
rezistenţă francez „Lupta” şi grupul „Partidul de
acţiune” din Italia, într-un proiect de declaraţie vor
constata, la Geneva, în 1944 că „în intervalul unei
singure generaţii, Europa a fost epicentrul a două
conflicte mondiale care, întâi de toate, au avut,
ca origine existenţa a treizeci de state suverane
pe acest continent. Este important să remediem
această anarhie prin crearea unei Uniuni federale
între popoarele europene”.16
Congresul federaliştilor de la Haga din 7-10 mai
1948 concluziona că o construcţie europeană este
singurul mijloc pentru a evita confruntarea, însă
statele nu erau pregătite pentru această evoluţie.
Opţiunea, la acel moment, a fost pentru cooperare,
pentru crearea unor organizaţii internaţionale în
care statele să fie reprezentate în mod egal, cu
salvgardarea intereselor reciproce. Proiectele
de integrare care cereau statelor abandonarea
suveranităţii naţionale în favoarea unor instituţii
conducătoare, au fost formulate abia în anii ’50,
prin crearea celor trei Comunităţi, însă nici această
integrare nu corespundea, în totalitate, dorinţelor
exprimate de partizanii supranaţionalităţii, cu atât

mai mult cu cât, începând cu anii ’70, Comunităţile
au cunoscut o criză gravă.17
2.2. Constituirea Uniunii Europene
Procesul de creare a Uniunii Europene a început,
de fapt, după cel de-al Doilea Război Mondial şi
a străbătut mai multe etape. În acest sens a fost
reactivat curentul federalist în speranţa instituirii
Statelor Unite ale Europei, dar, ulterior, datorită
intereselor divergente ale statelor europene a fost
creat doar Consiliul Europei, ca o organizaţie
internaţională de cooperare, ce urmărea asigurarea
suveranităţii fiecărui stat membru.18
Teoria federalistă a pus pe primul plan factorul
politic şi s-a folosit de experienţa istorică a
federalismului american şi german. Adepţii acestei
teorii transferau competenţele statelor naţionale
la nivel regional, militând pentru elaborarea unei
constituţii federale. Acest curent s-a izbit de
rezistenţa statelor naţionale, motiv pentru care mitul
creării unei federaţii a Statelor Unite ale Europei
nu s-a realizat, deşi, în prezent, în tratatul de la
Lisabona se regăsesc elemente ale federalismului,
cum ar fi: împărţirea competenţelor între Uniune
şi statele membre, rolul jurisprudenţei Curţii de
Justiţie, forţa actelor juridice comunitare, cetăţenia
europeană, moneda unică europeană, aplicarea
principiului subsidiarităţii.
Teoria funcţionalistă a susţinut primordialitatea
factorilor tehnici şi economici, care au determinat
integrarea tehnico-economică a statelor europene,
datorită necesităţii gestionării economiei acestora
de către instituţii centralizate, în condiţiile în
care statele naţionale nu fac faţă acestei sarcini.
Concomitent ar avea loc, în mod progresiv, o
integrare politică a statelor membre. Desigur, şi
acest aspect s-a izbit, la rândul său, de rezistenţa
comunităţilor politice naţionale şi de întărirea
mijloacelor, prin care statele europene îşi
consolidează propriile economii. Totodată, în
evoluţia Uniunii Europene se regăsesc aspecte ale
acestei teorii, cum ar fi politica agricolă comună,
ca o definire a ansamblului politicilor economice
comunitare şi care are ca efect necesitatea
coordonării politicilor statelor.
În anul 1948, guvernul francez a propus Marii
Britanii, Olandei şi Luxemburgului crearea unei
Adunări parlamentare europene. Astfel, la data de 5
mai 1949 la Londra, Franţa, Marea Britanie, Belgia,
Olanda, Luxemburg, Italia, Danemarca, Norvegia,
Suedia şi Irlanda au adoptat statutul Consiliului
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Europei, care a intrat în vigoare la 3 august 1949,
care, deşi a avut ca obiect principal realizarea unei
uniuni cât mai strânse între membrii săi, nu poate
fi considerat ca un precursor al Uniunii Europene,
ci mai degrabă un cadru legal privind cooperarea
între statele Europei.19
Consiliul Europei a cuprins ţările europene
bazate pe democraţia pluralistă şi pe protecţia
drepturilor omului, constituind şi locul dialogului
politic dintre state, concretizat, de altfel, prin
adoptarea la Roma la 4 octombrie 1950 a
Convenţiei europene a drepturilor omului, care a
intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. De altfel,
organizaţiile cu caracter de cooperare urmăresc
coordonarea politicilor statelor membre, organele
create având un caracter interguvernamental, iar
deciziile adoptate produc efecte pentru fiecare stat,
în timp ce organizaţiile de integrare îşi creează
organe independente de cele ale statelor, iar
deciziile acestora, se impun atât statelor membre,
cât şi particularilor.20
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi
Oţelului (CECO) s-a constituit la 18 aprilie 1951,
ca urmare a tratatului semnat la Paris de către şase
ţări europene: Franţa, Germania, Italia, Belgia,
Olanda şi Luxemburg. Ideea a aparţinut însă
francezului Jean Monnet şi a fost prezentată de
Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei,
la conferinţa de presă din 9 martie 1950, când a
propus Germaniei şi celorlalte state din Europa
Occidentală să alcătuiască o piaţă comună, în
vederea asigurării forţelor pentru reconstrucţia
economică. În acest scop, producţiile de cărbune
şi oţel au fost puse sub conducerea unei Înalte
Autorităţi Comune. Obiectivul imediat consta
în realizarea reconcilierii franco-germane şi
eliminarea opoziţiei seculare dintre Franţa şi
Germania, iar pe termen lung se urmărea realizarea
unei uniuni politice a statelor Europei Occidentale,
care să facă imposibilă orice confruntare armată
între ele şi în acelaşi timp să întărească poziţia lor
în arena internaţională.
Înalta Autoritate era condusă de Jean Monnet,
stabilindu-şi sediul la Luxemburg în anul 1952,
după intrarea în vigoare a tratatului CECO la
25 mai 1952 şi va avea o durată de 50 de ani.21
CECO a reprezentat, practic, prima experienţă de
integrare printr-o organizaţie regională în cadrul
căreia instituţii supranaţionale au fost dotate cu
o veritabilă putere normativă cu efect în ordinea
internă a statelor membre.22
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Proiectul Comunităţii Europene a Apărării a
fost conceput de Franţa ca răspuns la dorinţa SUA
de a accepta reînarmarea Germaniei. Tratatul a fost
semnat la 27 mai 1952 la Paris de către Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg şi Franţa,
unde Adunarea Naţională franceză a refuzat autorizarea ratificării. Pentru acest motiv tratatul nu a
intrat în vigoare, iar înfiinţarea Comunităţii Europene a Apărării a fost considerată un eşec. Aceasta
fusese concepută ca o organizaţie supranaţională,
ce trebuia să gestioneze o armată europeană multinaţională. Fiecare stat avea dreptul de a dispune
doar de forţe armate limitate, întrucât politica de
apărare era transferată de statele membre Comunităţii. Tratatul privind Comunitatea Europeană a
Apărării menţinea structura instituţională stabilită
de CECO, cu deosebirea că puterea de decizie o
avea Consiliul, iar organul independent era Comisariatul, care avea puteri de gestionare întinse.
În perioada 1-3 iulie 1953 a avut loc Conferinţa
de la Messina, Italia, când miniştrii de externe
ai celor şase membrii CECO au hotărât lărgirea
sistemului şi la alte domenii economice, pentru
realizarea unei pieţe comune generale şi crearea
unei pieţe nucleare comune. Astfel, la 25 martie
1957 au fost semnate la Roma cele două tratate prin
care au fost constituite Comunitatea Economică
Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice (Euroatom).
Cele două noi Comunităţi au fost înfiinţate
pe durate nelimitate, fără a fi specificate în
tratate ca organisme supranaţionale, deşi aveau
competenţe lărgite. Existau organe comune:
Adunarea parlamentară şi Curtea de Justiţie şi un
contact permanent al organelor executive, fapt
ce a determinat ca cele trei comunităţi – CECO,
CEE şi Euroatomul să fie considerate ca un
ansamblu.23 Astfel, tratatele de la Roma au marcat
un recul al supranaţionalităţii, întrucât ele au
prevăzut posibilităţi de integrare prin extinderea
competenţelor Adunării parlamentare, ai cărei
membri urmau să fie aleşi prin sufragiul universal
direct şi prin trecerea la votul majoritar în cadrul
Consiliului (obiectiv realizat începând cu anul
1986 prin adoptarea Actului Unic European).24
Comunitatea Economică Europeană (devenită
Comunitatea Europeană, în urma Tratatului de
la Maastricht din 1992) şi-a stabilit ca obiectiv
promovarea dezvoltării armonioase a activităţii
economice în ansamblul Comunităţii, crearea
fundamentelor unei „Uniuni” din ce în ce mai
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strânse către popoarele europene, impunerea din
punct de vedere economic a unei pieţe comune,
cu caracteristici asemănătoare pieţelor naţionale.
În acest scop, s-a prevăzut libera circulaţie a
mărfurilor şi protecţia acestora faţă de exteriorul
Comunităţii prin tarife vamale comune, libera
circulaţie a persoanelor şi a capitalului, protecţia
liberei concurenţe. De asemenea, s-a urmărit
armonizarea politicilor economice ale statelor
membre, stabilirea unei politici sectoriale comune
în domeniul agriculturii, transporturilor, relaţiilor
comerciale externe. Ulterior, CEE a primit
noi competenţe în domeniul apărării mediului
înconjurător, al politicii sociale şi al celei regionale,
în domeniul educaţiei, cercetării şi tehnologiei.
Spre deosebire de tratatul care a creat CECO,
ce are ca natură juridică efectele unui tratat
lege, tratatul care a instituit CEE stabileşte doar
cadrul general, neputând crea direct obligaţii
juridice, deoarece dispoziţiile art. 2 precizează
doar misiunea Comunităţii, fără a conţine norme
autonome. Aceste obiective nu pot avea ca efect
crearea de obligaţii juridice în sarcina statelor
membre şi nici drepturi în folosul particularilor,25
ci doar orientează interpretarea dreptului comunitar
într-un sens formalist, care contribuie la extinderea
competenţelor comunitare.26
Piaţa comună, nefiind definită în tratat a fost
considerată de către Curtea de Justiţie ca un spaţiu
economic unificat, lipsit de obstacole interioare, în
cadrul căruia vor trebui realizate în mod progresiv
uniunea vamală şi economică.27 Tot Curtea de
Justiţie a mai precizat că noţiunea de piaţă comună
urmăreşte eliminarea obstacolelor din calea
schimburilor intracomunitare, în vederea unei
fuziuni a pieţelor naţionale într-o piaţă unică aptă
să ofere condiţii cât mai apropiate de cele ale unei
veritabile pieţe interioare.
Apropierea progresivă a politicilor economice
urmăreşte ca statele membre, în strânsă colaborare
cu instituţiile Comunităţii, să îşi coordoneze
politicile economice în măsura necesară pentru a
atinge obiectivele stabilite în tratat.
La 8 aprilie 1965 a avut loc fuzionarea celor
trei executive ale celor trei Comunităţi, tratatul
de fuziune fiind semnat la Bruxelles şi a intrat
în vigoare la 1 iulie 1967. Acesta cuprinde
39 de articole grupate în cinci capitole şi nu
aduce modificări competenţelor atribuite iniţial
instituţiilor comunitare prin tratatele de constituire.
În privinţa Consiliului s-au menţinut modalităţile

de vot prin unanimitate şi majoritate calificată sau
simplă, singura inovaţie constituind-o crearea unei
Comisii unice autonome. Potrivit dispoziţiilor art.
10, paragraful 1, alin. 4, din Comisie face parte cel
puţin o persoană din partea fiecărui stat membru,
mandatul fiind limitat la 4 ani.
Tratatul de fuziune stipulează independenţa
Comisiei faţă de guvernele statelor membre, dar
stabileşte răspunderea politică a acesteia faţă
de Parlamentul European, care poate adopta o
moţiune de cenzură împotriva ei. Totodată, s-a
creat o administraţie unică comunitară, stabilinduse un statut unic al funcţiei publice comunitare şi
unificându-se sistemele de imunităţi şi privilegii
ale funcţionarilor comunitari.
Actul Unic European a fost semnat la
Luxemburg la 17 februarie 1986 de nouă ţări
(Franţa, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg,
Spania, Portugalia, Irlanda şi Anglia), iar la Haga
la 28 februarie 1986 de către celelalte trei state
(Italia, Grecia şi Danemarca). Actul Unic European
marchează o nouă etapă în procesul de realizare a
pieţei interioare şi a relansat acţiunea comunitară,
constituind un moment foarte important. El
evidenţiază voinţa politică a statelor membre de
a pune capăt stagnării construcţiei comunitare,
conciliind cele două curente, care s-au evidenţiat
în procesul construcţiei europene – cooperarea
interetatică şi acţiunea supranaţională prefigurând
Uniunea Europeană.
În preambulul Actului Unic se face referire
la transformarea relaţiilor statelor membre întro Uniune Europeană. Titlul I cuprinde dispoziţii
comune Comunităţilor Europene şi cooperării
politice, Titlul II aduce câteva modificări tratatelor
constitutive ale Comunităţilor Europene, Titlul
III se referă la cooperarea politică europeană în
contextul construcţiei comunitare, iar Titlul IV
conţine dispoziţii generale şi finale.28
Fără să renunţe la suveranitatea lor, statele
membre erau chemate la consultări înainte de
stabilirea poziţiilor lor definitive. Fiecare stat era
obligat să ţină cont, în luările de poziţie în acţiunile
naţionale, de interesele comune şi de poziţiile
celorlalte state. Deşi problemele de apărare nu
au făcut obiectul Actului Unic, acesta preciza că
dispoziţiile lui nu constituie un obstacol în calea
unei cooperări şi mai strânse în domeniul asigurării
securităţii între Înaltele Părţi contractante, în
cadrul Uniunii Europei Occidentale şi a Alianţei
Nord-Atlantice.
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Actul Unic are meritul că, pentru prima dată
într-un tratat internaţional ratificat, este menţionată
Uniunea Europeană ca obiectiv al statelor
participante. Prin Actul Unic nu a fost creată
Uniunea Europeană, dar s-a evidenţiat că edificarea
ei urma să se bazeze pe doi piloni: Comunităţile
Europene şi cooperarea politică europeană.29
Tratatul privind Uniunea Europeană a fost
semnat la Maastricht la 7 februarie 1992 şi a
intrat în vigoare la 1 octombrie 1993, datorită
dificultăţilor întâmpinate în procesul de ratificare
de către state. Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia
şi Grecia au ratificat tratatul prin procedura
parlamentară ordinară. În Spania şi Portugalia,
înainte de ratificarea tratatului, au avut loc revizuiri
constituţionale, la fel ca şi în Irlanda, unde
revizuirea a fost autorizată printr-un referendum.
Obiectivele Uniunii Europene sunt stabilite în
art. 2 din Tratatul de la Maastricht. Ele sunt atinse numai cu respectarea principiului suveranităţii,
astfel cum este definit în art. 5 al Tratatului, care
instituie Comunitatea Europeană. Tratatul nu face
referire la vreo „vocaţie federală” şi nu transformă
Comunităţile în Uniuni.30 El nu are o personalitate
juridică, ci doar o existenţă politică.31 Ambiguitatea
formulării dispoziţiilor pe care le conţine tratatul
„Uniunea este fondată pe Comunităţile Europene,
completate de politicile şi formele de cooperare instaurate prin prezentul tratat. Ea are ca misiune să
organizeze într-o manieră coerentă şi solidară relaţiile dintre statele membre şi între popoarele lor
(art. 1)” denotă că statele semnatare nu au acceptat
pe deplin o structură federală, deşi unele tendinţe,
prin care se transferă competenţe lărgite Uniunii,
marchează această direcţie: moneda unică, politica comună privind circulaţia cetăţenilor din terţe
state pe teritoriul Uniunii, consacrarea principiului
subsidiarităţii, care reglează exercitarea competenţelor concurente de către Comunităţi şi statele
membre.
Pe de altă parte, caracterul limitat al competenţelor în domeniul politicii externe şi neinstituţionalizarea unui organ autonom, care să reprezinte
Uniunea, indică limitele acestor tendinţe federaliste. Astfel, deşi utilizează principii şi mecanisme
specifice structurilor federale, cum sunt primordialitatea normelor comunitare şi integrarea, totuşi
identitatea naţională a ţărilor componente este
consacrată prin art. 6, paragraful 3 din Tratat. Pe
lângă caracterul limitat al cooperării, în domeniul
politicii externe, nu se poate vorbi nici de o poli-
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tică de apărare proprie Uniunii. Pe planul Uniunii,
Parlamentul European nu are importanţa, competenţele şi semnificaţia parlamentelor statale. Aşadar, nu se poate vorbi de o federaţie, dar nici de o
confederaţie, care are ca principal obiectiv politica
externă şi de apărare, deşi principiul potrivit căruia într-o confederaţie hotărârile se iau prin acordul
statelor membre îşi găseşte aplicabilitatea în funcţionarea Consiliului European.
De aceea, Uniunea Europeană reprezintă o
structură politico-juridică europeană, atipică,
specifică, unică, un sistem nou care nu intră în
categoriile juridice şi politice cunoscute în prezent.32
Astfel, originalitatea sistemului comunitar constă
în aceea că el constituie un cadru în care statele
membre au acceptat să exercite în comun unele
atribuţii ale suveranităţii lor.33
Proiectul european se construieşte pe bazele
unui patrimoniu comun al societăţii europene, prin
valori, principii şi reguli specifice acestor popoare,
dezvoltate de-a lungul istoriei lor. Scopul principal
al Uniunii Europene este acela de a crea un spaţiu
politic comun popoarelor europene, iar această
construcţie porneşte totuşi de la stat, neputând fi
ignorat sau să se treacă dincolo de graniţele sale,
fără a regla în mod corespunzător acest tip de
relaţii. Iată cum, pentru prima dată în istoria ei,
Europa, chiar dacă nu în întregime, a devenit o
uniune, nu prin forţa armelor, ci a dreptului.
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SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND
ŞOCUL STRATEGIC ŞI SURPRINDEREA
STRATEGICĂ
Dr. Stan ANTON*

Şocurile strategice zguduie într-o asemenea
măsură convenţiile uzuale încât obligă instituţiile
afectate să-şi reorienteze fundamental strategiile,
misiunile, politicile de investiţii etc., prin definiţie,
şocul strategic fiind neprevăzut şi impredictibil.
„Şocul” şi „surprinderea” nu sunt în mod
necesar sinonime, deşi, din punct de vedere
semantic, acestea au conotaţii apropiate. Şocurile
sunt distincte de alte evenimente neaşteptate de
importanţă strategică, deoarece nu sunt anticipate
şi sunt reprezentate inadecvat în strategiile de
securitate sau militare, apariţia lor declanşând o
dezorganizare strategică şi instituţională majoră,
fundamentală în funcţionarea şi viabilitatea unui
sistem de securitate şi apărare naţională.
Cuvinte-cheie: şoc strategic; surprindere
strategică; strategii militare; apărare; securitate;
impact; probabilitate.
Introducere
Şocurile strategice au darul de a schimba
natura „jocului” în sine1, perturbările induse fiind
neaşteptate, producându-se cu rapiditate. Originile
şi rădăcinile acestui concept pot fi urmărite în
timp până la documentul emis de Joint Doctrine
and Concepts Centre, UK, „Strategic Trends.
Methodology, Key Findings and Shocks” (martie
2003), unde poate fi găsită o definiţie a şocului

strategic – „Un şoc reprezintă un impact major,
al unui eveniment cu probabilitate de producere
redusă. Un exemplu de şoc este colapsul sistemului
financiar global care subminează încrederea în
capitalism”. O altă sursă în care putem găsi o
interpretare conceptuală a şocului strategic poate
fi găsită în lucrarea lui Sam J. Tangredi, „All
Possible Wars? Toward a Consensus View of the
Future Security Environment 2001–2025”2, în
care, în previziunile sale pentru războaiele viitoare
şi scenarii posibile, utilizează un concept similar,
denumind evenimentele care nu pot fi pe deplin
anticipate „wild cards”. Există, de asemenea,
perspective valoroase ştiinţifice, cu privire la acest
concept, în diferite lucrări, cum ar fi: The US OSD
Project „Strategic Trends and Shocks” (2007) sau
„iKnow Project Consortium – iKNOW National
Studies” (European Commission, DirectorateGeneral for Research and Innovation Directorate
B – European Research Area Unit B.5 Social
Sciences and Humanities, 2011).
În condiţiile evoluţiei puţin predictibile a
mediului de securitate actual şi de perspectivă,
datorită unor multitudini de factori ce aparţin,
pe de o parte, dinamicii balanţei de putere în
plan regional sau mondial iar, pe de altă parte,
fenomenului globalizării sub multiplele sale
aspecte (politice, militare, economice, culturale,
sociale, etc.), gândind în termeni convenţionali
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asupra securităţii şi apărării nu vom avea ca
rezultat un răspuns adecvat, oportun şi eficace la
noile ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi izvorâte
din dinamica evenimentelor ce caracterizează acest
început de secol.
Impactul strategic provocat de anumite dinamici
în evoluţia relaţiilor internaţionale, utilizarea forţei
în promovarea intereselor atât de către actorii
statali, cât şi de către cei non-statali, deschide
calea către un potenţial disruptiv, ce va reclama
un interes sporit în identificarea precoce, în egală
măsură, a condiţiilor şi efectelor destabilizatoare,
ce pot conduce la caracterizarea acestora ca
reprezentând şocuri strategice.
Şocurile strategice, prin impactul strategic
şi potenţialul prezumtiv violent, a caracterului
multidisciplinar, atât militar cât şi non-militar, vor
necesita o atenţie mărită din partea factorilor de
decizie politico-militari şi o întrebuinţare fermă a
capabilităţilor militare şi civile la dispoziţia unui
stat în cadrul răspunsului şi reacţiei la producerea
acelor condiţii ce pot induce un asemenea efect.
Şocurile strategice din viitor, cu relevanţă
directă în domeniul apărării, vor determina o
schimbare a percepţiilor asupra ameninţărilor
şi vulnerabilităţilor, dar şi a reacţiei strategice la
acestea. Fizionomia acestora, caracterul lor, ce
încă nu poate fi anticipat pe deplin la momentul
actual, forţează întregul sistem al apărării naţionale
la o reorientare şi reinterpretare conceptuală a
paradigmelor ce au dominat gândirea militară de la
Clausewitz încoace, la restructurarea instituţională
(nu atât în domeniul militar, cât în domeniile conexe
apărării şi securităţii naţionale), la întrebuinţarea
capabilităţilor de apărare în modalităţi ce nu au fost
preconizate sau anticipate şi în pregătirea de a face
faţă unor provocări ce sunt diferite fundamental de
cele ce au fost luate în calculul strategic şi gândirea
militară în mod uzual.
În paleta şocurilor strategice ale viitorului, unii
analişti militari3 consideră că cele mai probabile
şi, în acelaşi timp, cele mai periculoase vor fi cele
de natură neconvenţională. Acestea nu vor izvorî
din avansul covârşitor tehnologic al capabilităţilor
adversarilor, ci se vor manifesta în moduri şi căi
ce vor excede gândirea militară convenţională.
Majoritatea vor avea origini şi caracter non-militar
şi vor constitui evenimente ce aparţin câmpului
militar de manifestare a contradicţiilor între
state sau între grupuri politice şi de interese ce
acţionează în cadrul statului. Originea acestora este
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foarte probabil să rezide în ameninţări neregulate,
catastrofice sau hibride de „scop” (apariţia acestora
dintr-o intenţie sau acţiune ostilă) sau ameninţări de
„context” (ce apar în lipsa scopului sau acţiunilor
ostile)4. Dintre cele două, Nathan Freier, apreciază
că ameninţarea „contextuală” este cea mai puţin
înţeleasă şi, în consecinţă, cea mai periculoasă.
Pentru a preveni surprinderea şi un şoc strategic
în viitor, strategii, atât teoreticieni cât şi practicieni,
trebuie să apeleze la o permanentă „scanare” a
orizontului strategic pentru a fi pregătiţi să facă faţă
provocărilor şi nevoilor de răspuns la producerea
unor evenimente ce pot constitui astfel de situaţii.
Şocurile strategice reprezintă evenimente ce vor
genera o reorientare fundamentală a strategiei, a
misiunilor forţelor de apărare şi chiar a categoriilor
de investiţii strategice. În acest sens, Foresight and
Horizon Scanning (FHS) este un cadru metodologic
pentru „monitorizarea, analiza şi poziţionarea”
(MAP) aşa numitelor „probleme de frontieră” care
sunt relevante pentru agenda politică, cercetare şi
strategii, tipurile de probleme proiectate de către
FHS incluzând tendinţe sau evenimente în curs
de dezvoltare, politici, practici, servicii, produse,
tehnologii, comportamente, atitudini, „surprize”
(aşa numitele Wild Card-uri) şi „germeni ai
schimbării” (Weak Signals)5.
Pe parcursul lucrării, ne propunem să oferim
răspunsuri la întrebări cum ar fi ce sunt şocurile
strategice sau ce tipuri de şocuri strategice vor avea
un impact profund asupra procesului decizional în
domeniul apărării. Vom examina, de asemenea, şi
influenţa şocurilor strategice asupra instituţiilor
de securitate şi apărare, oferind o analiză asupra
evenimentelor majore ce pot induce asemenea
efecte. Apreciem că, o analiză şi evaluare a celor
mai plauzibile şocuri în domeniul apărării şi
integrarea acestora în strategiile de securitate/
apărare sau militare, precum şi luarea acestora în
calcul în planificarea strategică, va da decidenţilor
posibilitatea de a identifica măsurile de prevenţie
şi răspuns eficient la riscurile, ameninţările şi
vulnerabilităţile ce pot contribui la producerea
unui şoc strategic.
În anul 2007, în cadrul proiectului „Strategic
Trends and Shocks”, proiect desfăşurat în
coordonarea Cabinetului Secretarului american
al Apărării (OSD), a fost introdus conceptul de
şoc strategic. Noul concept a fost definit ca „un
eveniment ce întrerupe evoluţia unei tendinţe, o
discontinuitate care, fie accelerează rapid ritmul,
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fie modifică în mod semnificativ traiectoria sa, şi,
în acest sens, subminează ipotezele în baza cărora
sunt clădite politicile actuale. Prin natura lor,
şocurile sunt perturbatoare şi pot schimba modul
în care gândim despre securitate şi rolul forţelor
armate”6.
Cu acest punct de plecare, în cursul anului
2008, Nathan Freier, profesor de Strategie, Politici
şi Analiza Riscului la U.S. Army Peacekeeping
and Stability Operations Institute, a dat publicităţii
o lucrare în cadrul căreia pune în discuţie şi
analizează conceptul de şoc strategic, rolul şi
utilitatea acestuia în elaborarea strategiilor de
securitate naţională. Fost practician şi actual
teoretician al strategiei americane de securitate,
prof. Freier aduce o interpretare inedită a mediului
operaţional de securitate al prezentului, realizând
în acelaşi timp un cadru conceptual al formulării
unor strategii de securitate care să aibă un caracter
comprehensiv în analiza şi predicţia strategică,
astfel încât naţiunile să nu fie surprinse de violenţa,
caracterul impredictibil sau efectele dramatice de
ordin sistemic pe care un eveniment catastrofic,
fie el natural sau indus de acţiunea umană, le-ar
putea avea asupra ţărilor şi populaţiei la nivel
regional sau chiar global, prima responsabilitate
a oricărui guvern rămânând aceea de asigurare a
securităţii statului, politicile de securitate şi apărare
constituind instrumentele ce vor asigura protecţia
intereselor naţionale, a cetăţenilor şi dezvoltarea
socială şi economică a oricărei naţiuni.
1. Şocul strategic
Definiţia prevăzută în DEX referitoare la şoc
are diferite conotaţii, niciuna cu aplicabilitate
şi denotaţie specifică domeniului securităţii şi
apărării7. Excepţia o constituie referirea la unităţile
militare destinate să producă un efect de şoc atunci
cînd se află în ofensivă. În cazul Dicţionarului
Cambridge8, conotaţiile sunt relativ lărgite,
acoperind o arie ce poate include, prin extensie,
atât efectul fizic sau emoţional, cât şi şocul asupra
unui sistem indus de efectele unui eveniment
dramatic ce se poate petrece în domeniul securităţii
şi apărării naţionale. Aşa cum se observă, multe
aspecte din conţinutul acestor două definiţii
lipsesc din definiţia şocului strategic propusă de
britanici în 2003 şi de americani în anul 2007. De
aici rezultă şi parţiala confuzie în ceea ce priveşte
punerea semnului egalităţii între şocul strategic

şi surprinderea strategică. În aprecierea noastră,
aceste două concepte nu se exclud reciproc, ci
sunt complementare, acoperind arii distincte de
manifestare în câmpul şi problematica securităţii
şi apărării.
Şocurile strategice zguduie într-o asemenea
măsură convenţiile uzuale, încât obligă instituţiile
afectate să-şi reorienteze fundamental strategiile,
misiunile, politicile de investiţii etc., prin definiţie,
şocul strategic fiind neprevăzut şi impredictibil.
După cum am menţionat anterior, şocurile
strategice au darul de a schimba natura „jocului”
în sine, perturbările induse fiind neaştepatate,
producându-se cu rapiditate. Apariţia lor „anulează
brusc o parte sau toate ipotezele preexistente cu
privire la mediul înconjurător şi acele convenţii
care guvernează activităţile umane”9, la nivelul
individului, societăţii, sau la nivelul instituţional,
incluzând aici sistemul militar şi al securităţii
naţionale.
Combinaţia dată de situaţia existentă la nivel
mondial din punct de vedere geopolitic, de
globalizare, în general, de circulaţia persoanelor
şi întrebuinţarea largă a sistemelor informatice în
toate domeniile vieţii sociale reprezintă un teren
fertil pentru crearea condiţiilor realizării şocurilor
strategice.
Dintr-o perspectivă istorică recentă se poate
spune că, începând cu anul 2001, am fost martorii a trei şocuri strategice. Primul este, evident, 11
septembrie 2001, care ne-a determinat să privim
întregul peisaj de securitate la nivel mondial întrun mod complet diferit. Al doilea a fost colapsul
financiar din 2008, care a condus la o cu totul altă
relaţie între datoria de stat şi economia reală. Cel
de-al treilea încă se desfăşoară în momentul de faţă
şi este reprezentat de consecinţele mişcării cunoscute drept „primăvara arabă”, începută în 2011.
Înainte de 11 septembrie 2001, istoria ne
oferă numeroase exemple de state zguduite de
evenimente parţial sau complet neprevăzute. La o
primă analiză, această slăbiciune pare să provină
de la o serie de factori-cheie comuni. Şocul
strategic este cel mai apropiat de producerea sa
atunci când un număr de condiţii sunt îndeplinite:
realizarea unei mase critice de indicii şi semnale
neidentificate de către analişti, de cele mai multe
ori conduşi de procese de gândire anchilozate şi
caracterizate de fixism conceptual; lipsa de pregătire
mentală a autorităţilor politice, militare, precum şi
a populaţiei, sau rigiditatea de organizare la nivel
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naţional. Combinate, aceste condiţii pot duce la o
stare apropiată de paralizie strategică şi lipsă de
reacţie la producerea unui eveniment catastrofic.
Primele două şocuri strategice ale noului
mileniu, prin efectele induse, pe de o parte,
au transformat în totalitate mediul strategic şi
operaţional al securităţii iar, pe de altă parte, criza
financiară a schimbat ipotezele în baza cărora a fost
construit sistemul financiar global, a determinat o
reevaluare a rolului statului în economie şi finanţe,
precum şi o schimbare a fundamentelor cooperării
economice internaţionale.
Primul şoc strategic al celei de-a doua decade
a secolului al XXI-lea, prin acţiunile ce au dus la
„primăvara arabă”, a declanşat reacţii şi efecte
în cascadă care se află încă în desfăşurare. În
ceea ce priveşte aprecierea că „primăvara arabă”
constituie un şoc strategic, analiza ne îndreaptă
către concluzia că aceasta a devenit un factor
declanşator al unor alte evenimente dramatice,
unele în curs de derulare. Printre acestea se numără
situaţia din Siria, câştigarea alegerilor din Egipt
de către Fraţii Musulmani, dar şi alte evenimente
aflate într-o stare incipientă – de exemplu, Mali –,
constituind elemente ce pot să influenţeze, la rândul
lor, evoluţia pe mai departe a situaţiei din Orientul
Mijlociu şi Apropiat, iar, in extenso, şi situaţia la
nivel mondial. În acelaşi registru, apreciem că,
pentru societăţile occidentale un eveniment de un
impact deosebit ar fi obţinerea de către Iran a armei
nucleare, forţând Vestul la o reevaluare a poziţiei
vis-à-vis de această ţară, care, în acest mod, s-ar
transforma dintr-un actor regional într-unul cu
influenţă globală.
Un „şoc strategic” este ceea ce se poate numi
un eveniment care, prin efectele induse, ne cere
să gândim foarte diferit despre felul în care trăim
sau despre modul în care abordăm evoluţia socioeconomică a unei naţiuni, la nivel naţional, regional
sau chiar global.
Complexitatea tot mai mare a lumii în care trăim
şi faptul că trebuie să dovedim o conştientizare
responsabilă a transformărilor societăţii de azi ne
cer să reconsiderăm în mod constant modul în care
ne desfăşurăm acţiunile ca indivizi şi la nivelul
întregii societăţi. Circumstanţele în care trăim
în prezent, într-o lume globalizată, sunt de aşa
natură că, ceva ce se întâmplă într-o parte a lumii
instantaneu are ecouri şi reverberează în întreaga
lume, domeniul virtual fiind la fel de important ca
realitatea acţiunii sociale a oamenilor şi statelor. În
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prezent, trăim într-un sistem politic internaţional
şi naţional în care actorii non-statali sunt la fel de
importanţi ca actorii statali. Tocmai din această
relaţie, ce uneori poate deveni conflictuală, pot
rezulta diferende şi diferenţe, salturi tehnologice,
dispute filozofico-ideologice şi culturale ce este
posibil să creeze efecte majore în comportamentul
indivizilor şi societăţilor; în consecinţă, apreciem
că schimbările de paradigmă în diferite domenii,
induse în principal de societatea informaţională,
de lupta dintre modernitate şi tradiţional sau de
alte elemente ce se fundamentează mai puţin pe
evoluţie şi mai mult pe revoluţie vor deveni surse
majore ale şocurilor strategice din viitor.
Procesul de evoluţie a evenimentelor ce pot
induce crearea unor efecte potenţial catastrofice
ce pot contribui la realizarea unui şoc strategic,
conţine o serie de faze, care, în desfăşurarea lor,
indică modul cum un eveniment sau acţiune se
transformă într-un şoc strategic.
Astfel, în faza I, denumită evoluţia strategică,
observăm o creştere a condiţiilor ce pot induce
schimbări în sistem, acestea fiind mai mult sau
mai puţin vizibile sau percepute de către cei
implicaţi; în această etapă, evoluţiile nu constituie
totuşi deviaţii de la norme şi nu necesită din partea
sistemului aplicarea unor mecanisme de corectare
sau autoreglare. În situaţia în care evoluţia este
continuă, un eveniment se poate transforma, în faza
a II-a de evoluţie, denumită dezvoltare strategică,
într-un derapaj strategic, în unele condiţii acesta
inducând o stare de surprindere. În această etapă,
este obligatorie utilizarea mecanismelor de
autoreglare pentru a opri evoluţia unui eveniment
sau acţiuni spre o catastrofă. Dacă tendinţa de
evoluţie este continuă, atunci se poate ajunge
în faza a III-a, situaţie ce descrie îndeplinirea
condiţiilor de realizare a unui şoc strategic. Mai
departe, în faza a IV-a, ne putem regăsi în situaţia
în care avem, pe de o parte, opţiunea defavorabilă,
în care sistemul intră în colaps, sau în situaţia în
care, prin aplicarea unor mecanisme de adaptare
sistemică se ajunge la o nouă etapă de evoluţie şi
anume transformarea sistemică, ce permite reacţia
eficientă la stimulii ce au generat trecerea către un
nou sistem.
Este dificil să se definească şocurile strategice
în alţi termeni decât cei fenomenologici, deoarece
şocurile strategice sunt, prin natura lor, neprevăzute
şi imprevizibile. Din cauza caracterului lor
imprevizibil, şocurile strategice nu pot fi limitate
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la o singură definiţie. Dacă am putea defini cu
precizie parametrii unui şoc strategic, am fi mult
mai aproape de estimarea sau previziunea lor şi,
dacă am putea să le prezicem, aceste evenimente
nu ar mai fi şocuri. Cu toate acestea, chiar dacă
nu putem defini şocurile strategice în mod detaliat,
unii analişti10 au observat că şocurile strategice,
câteodată, se manifestă în cadrul unor modele,
un astfel model de şoc strategic fiind aşa numitul
val revoluţionar. Astfel, J.N. Nielsen apreciază că
mişcările în ţările din Nordul Africii s-au încadrat
în acest model, Tunisia aflându-se în epicentrul
acestei mişcări, ce s-a propagat asemenea unui val
tsunami cu efecte ce încă influenţează spaţiul de
securitate din Nordul Africii şi Orientul Mijlociu.
Un şoc strategic dă naştere unor unde de şoc, ce
acţionează împotriva regimurilor fragile, punând
presiune pe acestea, obligându-le să reacţioneze,
de cel mai multe ori, sub presiunea timpului şi a
comunităţii internaţionale, ducând în cele din urmă
la căderea acestora sau colapsul unei ţări, aşa cum
a demonstrat realitatea din Tunisia, Egipt şi Libia
şi cum probabil o să demonstreze şi cazul Siriei.
Toate evenimentele care ar putea să apară şi să
contribuie la producerea şocurilor sunt rezultatul
dinamicii acţiunilor din diferite domenii, între
cele mai importante găsindu-se cele din domeniile
politic şi militar.
Cu ceva timp în urmă, nimeni nu ar fi crezut
că mişcarea de democratizare începută în Nordul
Africii ar fi posibilă. Cu atât mai mult, cine ar fi
crezut cu doi ani în urmă că vor cădea regimurile
autoritare din Egipt sau Libia şi că la momentul
actual un război civil extrem de sângeros este în
plină desfăşurare în Siria? Aceste evenimente
au reprezentat un şoc strategic la care lumea
a fost martoră, fiind, din punctul de vedere al
magnitudinii, cel puţin la fel de dramatice precum
colapsul Uniunii Sovietice.
Colapsul Uniunii Sovietice a fost caracterizat
de către Vladimir Putin ca fiind catastrofa geopolitică a secolului al XX-lea, însă, dacă ne raportăm
la căderea Imperiului Ţarist şi venirea la putere a
bolşevicilor, acel eveniment a constituit un adevărat şoc strategic ce a avut repercusiuni globale, pe
când căderea URSS ar putea fi percepută, în această logică, cel mult ca o surprindere strategică, fiind
în esenţă o revenire la normalitate.
Un şoc de impact strategic depinde în mare
măsură de contextul în care apare acesta.
Consecinţele pot, de asemenea, să se manifeste

imediat, precum în cazul unui atac asupra teritoriului
naţional sau pot avea un impact pe termen lung,
efectele producându-se în cascadă, într-o dinamică
ce nu poate fi prezumată sau anticipată.
În general, şocurile, analizate cu rigurozitate
strategică, nu au fost, până în urmă cu câţiva
ani, incluse în documentele programatice ce
reglementează domeniile securităţii naţionale şi
apărării. Acest fapt este valabil şi pentru România,
care, în documentele ce reglementează domeniul
securităţii şi apărării naţionale, nu a inclus niciodată
eventualitatea producerii unui şoc strategic, ale
cărui consecinţe să pună în pericol existenţa statului
sau naţiunii. În schimb, toate aceste documente
recunosc şi descriu anumite vulnerabilităţi, riscuri
şi ameninţări, ce pot influenţa dezvoltarea socială
şi economică a ţării precum şi securitatea naţională
în general. De prea multe ori, în aceste documente,
concreteţea conceptuală strategică a fost ascunsă
sau deghizată în spatele unor termeni şi formulări
de ordin general. În această privinţă, apreciez
că este momentul să pornim într-o activitate
intensă de predicţie şi sondare interdisciplinară
a viitorului şi caracterului acestuia, care să ia în
calcul posibilitatea şi eventualitatea producerii
unor şocuri strategice, şi, în consecinţă, să trasăm
liniile principale de forţă pe care trebuie să le
urmăm pentru a fi în măsură să acţionăm eficient
şi oportun pentru reducerea impactului unor
asemenea evenimente asupra statului şi populaţiei.
Abia după anii 2007 – 2008, în ţări precum SUA,
Marea Britanie, Olanda sau Franţa au fost aduse
sub lupa analizei strategilor consecinţele producerii
şocurilor strategice. În general, toate aceste ţări, au,
sub o formă sau alta, politici, strategii, predicţii şi
analize care includ ca factori perturbatori majori ai
evoluţiei şi securităţii statului şocurile strategice.
2. Surprinderea strategică
Surprinderea adversarului, principiu de bază
în acţiunea militară, este considerat unul din
principiile prin care şansele de succes în atingerea
scopurilor strategice sunt potenţate prin efectele
de paralizie cognitivă sau acţională induse de
acţiunile neaşteptate, slab anticipate şi rapide
desfăşurate de adversar. Surprinderea a avut un rol
hotărâtor în obţinerea victoriei în toate perioadele
istorice, „toţi marii căpitani căutând să realizeze
surprinderea atât în manevra strategică, cât şi pe
câmpul de bătălie”11.
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Unii teoreticieni militari afirmă că „în condiţiile
în care apariţia rapidă de noutăţi în tehnologia de
supraveghere şi comunicaţii sporesc dificultatea
mascării deplasărilor ample de trupe, principiul
surprinderii nu înseamnă că inamicul trebuie luat
complet prin surprindere, fiind suficient să devină
conştient prea târziu pentru a reacţiona eficient.
În general, se mai consideră că surprinderea
poate consta şi în ritm, dimensionarea forţei,
direcţionarea sau localizarea efortului principal
şi declanşarea neaşteptată a acţiunii şi că factorii
care contribuie la surprindere sunt: rapiditatea,
cercetarea eficientă, înşelarea inamicului, aplicarea
neaşteptată a unor lovituri, securitatea acţiunilor şi
schimbarea tacticii şi a metodelor de acţiune”.12
Prin efectele sale, atât în plan moral, cât şi material,
acţiunile militare desfăşurate prin surprindere
impun metode şi procedee noi şi neaşteptate, care
să determine adversarul să piardă iniţiativa şi să
acţioneze de o manieră reactivă la evenimentele
induse.
În general, se acceptă de către comunitatea
academică, faptul că, la nivel strategic, surprinderea
nu poate fi realizată la fel de facil ca surprinderea
operativă şi cea tactică. Totuşi, acest lucru nu este
imposibil, mai ales dacă apelăm în aplicarea acestui
principiu la o gândire înalt creatoare, la asumarea
unor riscuri, dezinformarea adversarului şi la
analiza cât mai temeinică a factorilor ce concură
la realizarea acestui efect. „În condiţiile actuale,
stabilirea dinainte a unor metode şi procedee noi
şi neaşteptate de inamic, care să fie valabile pentru
orice situaţie, este greu de realizat. Totodată, multe
dintre acestea, folosite în trecut pentru realizarea
surprinderii, vor putea fi şi în viitor aplicate la
condiţiile specifice care se pot ivi pe câmpul de
luptă, dar cele mai eficiente îşi vor găsi izvoare
noi, aşa cum ne arată experienţa conflictelor
militare postbelice, în dezvoltarea orizontului de
cultură generală şi ştiinţifică al cadrelor militare, în
participarea la luptă a unor structuri suple, mobile
şi foarte bine instruite, în faptul că situaţiile pe
câmpul de luptă sunt fluide, precum şi în folosirea
unor forme de acţiune şi mijloace de luptă
necunoscute de inamic, în prevenirea surprinderii
de către acesta a forţelor noastre13”.
Sunt însă autori care apreciază că, la nivel
strategic, surprinderea este dependentă de
contextul geopolitic.14 La acest nivel al acţiunii
politice şi militare, surprinderea tehnologică este
improbabilă, acţiunea strategică având o puternică
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dimensiune tehnologică, dar nu este produsul sau
expresia tehnologiei15. De asemenea, surprinderea
strategică poate fi realizată la acest nivel şi prin
hotărârile politice şi deciziile strategice ce
reflectă anumite circumstanţe sau condiţii de
stare geopolitice, urmărind realizarea unui efect
geopolitic.
În analiza factorului surprindere, pe lângă
aprecierea posibilităţii de realizare a surprinderii,
un aspect extrem de important îl constituie
şi anticiparea cât mai realistă a efectelor sau
consecinţelor induse de această stare. De obicei,
suntem tentaţi să credem că realizarea surprinderii
aparţine părţii care are iniţiativa, deci celui care se
găseşte într-o postură ofensivă. Totuşi, şi apărătorul
are la dispoziţie mecanisme ce pot induce efectul
surprinderii asupra adversarului. Ceea ce este
important de reţinut este că, dacă adversarul aflat
în ofensivă posedă iniţiativa şi, implicit, o anumită
capacitate de inducere a surprinderii, rămâne la
latitudinea apărătorului să identifice cele mai
bune metode şi acţiuni ce pot contribui la, să
spunem, „managementul consecinţelor/efectelor
surprinderii”. Aşa cum afirmă Colin S. Gray,
„provocarea la adresa strategilor şi planificatorilor
din domeniul apărării nu este de a evita să fii
surprins, ci de a planifica acţiunile strategice astfel
încât să putem răspunde eficient unora dintre cele
mai serioase efecte ale surprinderii16”.
3. Diferenţieri şi similitudini conceptuale
ale şocului strategic şi surprinderii strategice
În ceea ce priveşte domeniul securităţii şi apărării,
Nathan Freier afirmă că între surprinderea strategică
şi şocul strategic nu sunt diferenţe majore. Prof.
Freier, în analiza sa asupra şocului şi surprinderii
strategice, a constatat că, din punct de vedere
ştiinţific, nu există nici un punct sau linie de separaţie
între şocul strategic şi surprinderea strategică17,
precizând totuşi că limita de separare a celor două
este o funcţie a impactului unui eveniment strategic,
gradul de perturbare provocat sistemului şi gradul
în care acesta a anticipat apariţia sa în formularea
strategiilor şi planificării strategice. De aici rezultă
că „şocul” şi „surprinderea” nu sunt în mod necesar
sinonime, deşi, din punct de vedere semantic, acestea
au conotaţii apropiate.
Surprinderea este doar jumătate din ecuaţia cu
privire la protecţia în faţa unor ameninţări ce se pot
transforma în şocuri potenţiale la adresa securităţii
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Figura nr. 1. Relaţia impact – probabilitate în determinarea şocului şi surprinderii

şi apărării naţionale. Ele sunt distincte de alte
evenimente neaşteptate de importanţă strategică,
deoarece nu sunt anticipate şi sunt reprezentate
inadecvat în strategiile de securitate sau militare,
apariţia lor declanşând o dezorganizare strategică şi
instituţională majoră, fundamentală în funcţionarea
şi viabilitatea unui sistem de securitate şi apărare
naţională.
Şocul strategic diferă de surprindere, nu numai
în termeni de magnitudine şi de probabilitatea
de apariţie, ci şi, în ceea ce priveşte adaptarea
sistemului la o nouă realitate. În urma unui şoc
strategic, este foarte probabil ca un sistem să se
confrunte cu o lipsă de reacţie concretizată în
ceea ce este cunoscut sub numele de paralizie
strategică. Numai atunci un sistem reacţionează,
prin utilizarea mecanismelor sale interne, pentru a
diminua gradul de influenţe exogene şi a se adapta
la noua realitate. În schimb, efectul surprinderii,
indus într-un sistem de un eveniment extern, este
mult mai uşor de gestionat; evenimentele sunt,
într-o anumită măsură, predictibile şi prevăzute,
fiind luate în calcul prin elaborarea unor planuri
contingenţiale.
Luând în considerare condiţiile care, însumate,
pot duce la realizarea unui şoc strategic –
probabilitatea de producere a efectului de şoc
strategic şi impactul –, putem identifica şi decela,
aşa cum am exemplificat în Figura nr.1, atât
tipurile de şocuri acţionale ce pot apărea în câmpul
de manifestare al acţiunii militare, cât şi factorul
surprinderii, elemente ce sunt interconectate, având
ca limită a diferenţierilor probabilitatea mare sau
gradul mare de anticipare a producerii efectelor.
Plecând de la aceste ipoteze, pentru punerea în

ecuaţie a conceptelor de şoc şi surprindere se poate
folosi relaţia:
S = P x I , (1)
În care: S - semnifică categoria de şoc sau
surprindere; P – probabilitatea producerii unei
acţiuni ce poate crea condiţiile necesare realizării
unui efect de şoc sau surprindere; I – impactul.
Ceea ce lipseşte în realizarea distincţiei dintre
şoc şi surprindere ar putea fi, după cum propune
Helene Lavoix în Looking out for Future Shocks18,
factorul emoţional. Includerea factorului emoţional
în ecuaţie, a trăirilor actorilor, decidenţi politici şi
populaţiei, ne ajută să apreciem mai bine diferenţa
dintre şoc şi surprindere, acest element fiind posibil
a fi măsurat sociologic, ajutând astfel în realizarea
distincţiei între cele două concepte.
Astfel, ecuaţia (1) ar putea fi completată
cu un factor calitativ ce ne-ar ajuta mai mult
în diferenţierea între aceste două efecte ce se
urmăresc a se realiza de către adversari în arealul
confruntării, acesta fiind aşa, cum am amintit mai
sus, factorul emoţional.
În consecinţă, ecuaţia ar deveni:
S = P x I x E, (2)
În care E semnifică factorul emoţional.
Desigur, un aspect important în determinarea
realizării condiţiilor ce descriu o stare de şoc sau
surprindere strategică, îl constituie modul cum se
poate cuantifica factorul emoţional. Pentru aceasta,
se pot folosi modalităţi diverse, cea mai simplă,
în opinia noastră, fiind stabilirea unei scale a
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şocului emoţional (în rândul populaţiei, al forţelor
armate, la nivelul factorilor decizionali politici şi
administrativi etc.), prin care se pot indica nivelurile
impactului emoţional, la măsurarea acestora fiind
utilizate diferite tehnici şi instrumente de măsurare
sociologică.
Dar ce altceva ar putea face o diferenţă clară
între şoc şi surprindere? Poate factorul emoţional
declanşa anomalii comportamentale la nivel
instituţional şi organizaţional? Sau este efectul
în plan cognitiv şi asupra procesului de luare a
deciziilor, în baza ameninţării percepute, atât de
important, încât poate influenţa hotărâtor deciziile
necesare pentru a face faţă şocului? Acestea sunt
întrebări care pot avea cu siguranţă un răspuns
afirmativ.
Un alt element ce ne poate ajuta în diferenţierea
dintre aceste concepte, în special când ne raportăm
la problemele securităţii şi apărării naţionale, este
modul cum un eveniment influenţează capacitatea
de supravieţuire a unui stat sau a unei entităţi
politice sau politico-militare supuse unui eveniment
dramatic sau catastrofic. Dacă evenimentul în sine
nu pune în balanţă existenţa şi supravieţuirea
statului sau entităţii analizate, atunci este mai
probabil ca acel eveniment, pe scala impactului,
să nu reprezinte decât un efect de surprindere. În
schimb, dacă sunt ameninţate însăşi fiinţa statală
sau esenţa funcţionării unei entităţi politice sau
politico-militare atunci cu siguranţă ne aflăm în
faţa unui şoc strategic.
Din punctul de vedere al situaţiilor decizionale
un constituent esenţial îl reprezintă nivelul de
incertitudine. Orice strategie, prin definiţie, este
orientată către viitor şi viitorul este în mod inerent
incert. Nu contează cât de hotărâţi suntem pentru
a fi pregătiţi complet pentru o anumită situaţie;
există limitări ale abilităţilor celor responsabili cu
elaborarea strategiilor viitoare, fiind recunoscută
axioma potrivit căreia cu cât viitorul este mai incert
şi imprevizibil, cu atât mai greu este să răspunzi
provocărilor în plan operaţional.
Incertitudinea creşte direct proporţional cu
orizontul de timp acoperit de o strategie şi cu
frecvenţa schimbării situaţiilor în mediul de
securitate şi operaţional. Pentru a fi eficientă,
orice strategie va încerca să anticipeze şi să
influenţeze activ evenimentele viitoare, prin
anticipare, decidenţii politici, comandanţii şi
statele majore fiind în măsură să pregătească şi
să coordoneze acţiunile politico-militare. Cu cât
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orizontul de planificare este mai extins, cu atât
mai mult timp avem la dispoziţie pentru pregătirea
acţiunilor viitoare precum şi variante multiple
ale problemelor. În acelaşi timp însă, caracterul
predictiv şi anticipativ, dar şi strategia în sine,
devin tot mai incerte. Dată fiind natura incertă
a conflictelor, prin analogie, putem considera
că obiectul elaborării strategiilor este nu de a
elimina sau reduce incertitudinea ci de a permite
decidenţilor să ia decizii şi să acţioneze cu eficienţă
în condiţii de incertitudine. Deşi formularea unei
strategii implică un anumit nivel de prognozare,
se poate afirma că obiectul strategiei nu este de a
„prezice” viitorul.
4. Tipologia şocurilor strategice
În construirea oricărei tipologii a unei categorii
conceptuale, este dificilă stabilirea unor criterii de
clasificare şi sistematizare, în special în domeniul
de analiză a securităţii dat de conceptualizarea
incipientă a şocului strategic, termen caracterizat
printr-o structură complexă şi diverse conotaţii. Cu
toate acestea, în cadrul acestei lucrări vom încerca
să oferim celor interesaţi un punct de plecare în
înţelegerea categoriilor de şoc strategic, luând în
analiză diferite criterii ce delimitează tipurile de
şoc strategic, trecând în revistă surse posibile de
naştere a acestora şi, în final, vom propune o listă a
tipurilor de şocuri strategice prezumate şi posibil a
se produce în viitor.
Criterii de clasificare a şocurilor strategice
În stabilirea criteriilor de clasificare a şocurilor
strategice nu trebuie să uităm că acestea trebuie
deduse, anticipate sau prezumate în baza anumitor
tendinţe de natură diferită (politică, economică,
militară, culturală, socială etc.). Acestea trebuie
înţelese într-o perspectivă largă, istorică deoarece
trecutul este cel în baza căruia se aştern în faţa
strategilor fundamentele producerii unor astfel
de evenimente. Capacitatea predictivă şi de
analiză a diferitelor structuri cu responsabilităţi
în monitorizarea tendinţelor de dezvoltare a
factorilor perturbatori din diferite domenii trebuie
bazată pe înţelegerea dinamicii evenimentelor, a
oportunităţilor şi problemelor ce contribuie la o
reacţie oportună şi eficientă în faţa inevitabilului.
Trebuie să spunem că, din punctul de vedere
al probabilităţii de producere a evenimentelor
catastrofice, acestea se pot clasifica în evenimente
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probabile şi evenimente inevitabile. Cele inevitabile
apar de regulă fără indici prealabili – catastrofe
naturale majore, cum ar fi cutremurele – în cazul
acestora, problema care se pune este nu dacă se
vor produce, ci când. În cazul celor probabile nu
se pune problema în aceiaşi termeni, ci în termeni
probabilistici, fiind necesare atât o determinare
a probabilităţii de producere, cât şi o stabilire
a orizontului de timp în cadrul căruia aceste
evenimente pot avea loc.
Propunem, astfel, ca, în paleta criteriilor de
clasificare a şocurilor strategice, să fie incluse:
• natura şocurilor sau statutul fizic natural;
• mediul în care se produc;
• localizarea şi distanţa de propagare a efectelor
acţiunilor sau evenimentelor;
• dimensiunile fizico-geografice şi spaţiale;
• componenta cognitiv-informaţională;
• criterii cronologice (durata sau persistenţa în
timp);
• amploarea şi importanţa schimbărilor induse
într-un sistem.
Surse ale şocurilor strategice
În categoria surselor ce pot induce şocuri
strategice pot fi incluse următoarele elemente:
• adversarii – nivelul competiţional şi natura
conflictuală a relaţiilor din câmpul de manifestare
a acţiunii militare şi din domeniul securităţii pot
determina reacţii şi contrareacţii, ce pot cauza în
final apariţia unui şoc strategic;
• mediul de securitate – sunt încă multe conflicte
politice pe tema teritoriilor, graniţelor, competiţiei
militare, resurselor naturale şi a diferenţelor etnice
şi culturale; aceste tensiuni continuă să coexiste
şi să interacţioneze cu rezultate dintre cele mai
neaşteptate;
• mediul economic şi financiar – poate induce
efecte catastrofice prin interdependenţa crescută
între sisteme complexe, cum ar fi cele energetice,
de transport, de producţie a hranei sau cele bazate
pe reţeaua internet globală;
• nivelul tehnologic – diferenţierea tehnologică
poate contribui la obţinerea unor avantaje sau
inferiorităţi, după caz, ce, în ultimă instanţă, în
combinaţie cu alţi factori – umani, procedurali
etc., duc la realizarea condiţiilor ce descriu un şoc
strategic;
• mediul cibernetic – devine din ce în ce mai
mult o platformă de lansare a unor atacuri, efectele
acestora având capacitatea de a paraliza economii,

comunicaţii, fluxuri de capital, navigaţia, siguranţa
la centrale nucleare etc.;
• mediul fizic natural – evenimente catastrofice,
inclusiv schimbarea climatică;
• entităţi de ordin politic, militar, culturalreligios etc. – globalizarea creează un nou context
de exercitare formală şi informală a puterii
naţionale. Instituţiile regionale şi internaţionale,
guvernele şi actorii non-statali, în mod particular
marile corporaţii transnaţionale, unele organizaţii
neguvernamentale, grupuri religioase, firme
private de securitate etc. fac uz de instrumentele
globalizării şi diminuează monopolul asupra
puterii al statului.
În acord cu sursele posibile de inducere a
şocurilor strategice şi a criteriilor de clasificare
a acestora, identificate mai sus, apreciem că
următoarea listă a tipurilor de şocuri strategice,
ce nu se doreşte a fi exhaustivă, poate constitui
un punct de plecare în analiza şocurilor strategice
posibil a fi suportate de societăţi, comunităţi şi
naţiuni în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat
al omenirii:
• naturale sau artificiale;
• pozitive sau negative;
• convenţionale sau neconvenţionale;
• locale, regionale sau globale;
• interne sau externe unui stat;
• militare şi de securitate;
• tehnologice (nucleare, spaţiale, medicale
etc.);
• cultural-religioase sau ideologice;
• morale;
• sociale;
• economice;
• demografice;
• politice.
Concluzii
Contextul strategic al secolului al XXI-lea va fi
radical schimbat, comparativ cu cel ai cărui martori
suntem. Configuraţia acestuia va fi determinată şi
influenţată nu numai de tendinţe de evoluţie lineară,
ci, mai degrabă, de evenimente ce vor duce la
schimbări dramatice non-lineare şi discontinuităţi
în evoluţia a diferite domenii – geopolitic, ştiinţific
şi social al umanităţii.
În era globalizării, ameninţările la adresa
securităţii au manifestări transnaţionale, ceea
ce face din problematica protejării teritoriilor
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şi a cetăţenilor o prioritate, aspectul economic
devenind predominant, astfel că orientarea politicii
de securitate a multor state s-a schimbat şi va fi
supusă unor transformări şi în viitor.
Şocurile strategice, atât prin impactul militar, cât
şi prin cel non-militar, vor necesita o atenţie mărită
din partea factorilor de decizie politico-militari şi
o întrebuinţare adecvată a capabilităţilor unui stat
în cadrul răspunsului şi reacţiei la producerea
acelor condiţii ce pot induce şocurile strategice.
Şocurile strategice din viitor, cu relevanţă directă
în domeniul apărării, vor determina nu doar o
schimbare a percepţiilor asupra ameninţărilor
şi vulnerabilităţilor, dar şi a reacţiei strategice la
acestea. Şocurile strategice au efecte în cascadă de
ordin multiplu, ducând la schimbarea contextului
strategic, la modificarea comportamentului şi
modului de acţiune din partea actorilor.
Ca atare, liderii şi strategii din domeniul
securităţii şi apărării au datoria şi responsabilitatea
de a sonda viitorul cu profesionalism şi imaginaţie
creatoare pentru a răspunde la întrebările generate
de necesitatea cunoaşterii şi înţelegerii subiectului
privind şocurile strategice.
Nu putem încheia fără a aminti aici o reflecţie
a Gl.lt. Sir Robert Fry19 cu privire la eventualitatea
producerii unui şoc strategic – «Nu am nicio idee
care va fi următorul şoc strategic. Poate fi colapsul
monedei europene, poate fi ceva legat de cercetările
în domeniul genomului fiinţei umane, poate fi un
atac al Israelului împotriva Iranului, „ajutat” sau
„încurajat” de Arabia Saudită sau Statele din Golf,
sau poate fi ceva legat de Coreea de Nord. Nu am
nici o idee despre ceea ce va fi. Singurul lucru de
care sunt convins este acela că alt şoc strategic cu
certitudine se va produce».
NOTE:
1 Nathan FREIER, Known unknowns: unconventional
strategic shocks in defence strategy development,
Strategic Studies Institute, USA, 2008, p. 5.
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ABORDAREA CONCEPTULUI „BUTUC
ŞI SPIŢE” ÎN DOMENIILE ECONOMIC
ŞI MILITAR
Dr. Gheorghe MINCULETE*
Polixenia OLAR**

Cercetările şi aplicaţiile efectuate privind
reţelele „butuc” abundă în domeniile economic
şi militar. Folosirea unuia sau a mai multor
„butuci” în cadrul unor reţele de aprovizionare
sau de distribuţie permite consolidarea fluidizării
traficului pentru multe tipuri de probleme ridicate
de fluxurile de bunuri şi persoane. Aplicaţiile
conceptului „butuc şi spiţe” includ transportul de
oameni, mărfuri, informaţii şi energie. Cercetările
arată că utilizarea eficientă a „butucilor” ca
puncte de transfer permite planificatorilor din
domeniile economic şi militar să reducă numărul
curselor/ operaţiilor şi al legăturilor indirecte
pentru o minimizare a costurile totale şi pentru o
mai bună utilizare a resurselor umane, materiale,
financiare şi informaţionale.
Cuvinte-cheie: reţeaua „butuc şi spiţe”;
sistemul „butuc şi spiţe”; modelul „butuc şi
spiţe”; reţele de logistică „butuc şi spiţe”; operaţii
logistice militare de tipul „butuc şi spiţe”; sprijin
logistic.

Introducere
În condiţiile globalizării şi revoluţiei tehnologiei
informaţiei, s-a schimbat fundamental semnificaţia
şi rolul asociaţiilor şi reţelelor noii economii, care
au devenit mai deschise, extinse şi informale,
iar fluxurile informaţionale în cadrul reţelelor se
realizează cu mai mare rapiditate, circulând prin
structuri radiale tip butuc şi spiţe1.
Paradigma de distribuţie „butuc şi spiţe”
(modelul sau reţeaua) este un sistem de conexiuni
dispus precum butucul unui car, în cadrul căruia
legăturile se realizează de-a lungul spiţelor
conectate la butucul din centru2.
Modelul „butuc şi spiţe” permite determinarea
celor mai bune soluţii care utilizează variabile mixte
de luare a deciziilor. Modelul include obiective
multiple, care depind de hotărârile decidentului şi
care includ: minimizarea distanţelor dintre spiţe
şi butuci, maximizarea capabilităţii de transport
aerian, maximizarea numărului de baze pentru

* Colonel
���������������������������������������������������������������������������������������
Gheorghe MINCULETE este prof. univ. dr. la Departamentul logistică, finanţe şi
contabilitate al Facultăţii de Comandă şi stat major din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”. E-mail: minculetegh@yahoo.com
** Polixenia OLAR este asistent universitar la Departamentul de limbi străine din cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi doctorand în Ştiinţe militare în cadrul aceleiaşi
instituţii. E-mail: lisiolar@yahoo.com

70

IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2013

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

Figura nr. 1. Modelul „butuc şi spiţe”5

a susţine costurile în caz de vreme nefavorabilă,
maximizarea resurselor umane3.
Sistemele „butuc şi spiţe” ridică probleme
specifice incluse în categoria celor generale ale
reţelelor. Companiile aeriene, serviciile de poştă
şi de coletărie, reţelele de calculatoare reprezintă
exemple de utilizare a sistemelor „butuc şi spiţe”.
În fiecare caz, butucii servesc drept puncte focale
pentru primirea de resurse din mai multe locuri şi le
redistribuie de la butuc spre locurile de destinaţie.
Cu toate acestea, o altă caracteristică pe care toate
reţelele menţionate o au este interconectivitatea
tuturor nodurilor.
De aceea, un model mai clar ar putea fi o
minimă ramificaţie sub forma unui copac4. Un
exemplu tipic al reţelei în formă de arbore este
reţeaua de transport rutier a unei ţări întinse, dar
cu un litoral scurt, unde sunt concentrate oraşele
importante şi majoritatea activităţilor economice.
Un model general al conceptului „butuc şi spiţe”
este prezentat în Figura nr. 1.

1. Implicaţii ale conceptului „butuc şi spiţe”
în afaceri
Conceptul „butuc şi spiţe” reprezintă o metaforă
care aseamănă sistemul unei organizaţii-părinte cu
butucul unei roţi care se mişcă înainte împreună cu
sistemele organizaţiilor subsidiare – reprezentând
spiţele. Rezultă că organizaţia economică-părinte
şi subsidiarele sale au nevoi comune, şi, ca
urmare, sistemele lor trebuie să funcţioneze bine
împreună.
Normal, o organizaţie („butuc”) stabileşte şi
menţine reţeaua în domeniul în care funcţionează,
oferind infrastructura pentru servicii (financiare,
industriale, logistice, medicale, educaţionale,
de transporturi etc.) structurilor subsidiare
(„spiţe”), la nivel local, zonal, naţional şi global,
evidenţiindu-se ca fiind catalizatorul cheie al
promovării şi materializării oportunităţilor
dezvoltării economice6 (Figura nr. 2).
Interconectarea în sistemul „butuc şi spiţe”
reprezintă un aspect important, datorită puternicei

Figura nr. 2. Relaţionarea organizaţiei părinte cu subsidiarele7
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Figura nr. 3. Sistemul „butuc şi spiţe” într-un aeroport11

poziţii a „deţinătorului” butucului. Compania
Walmart, liderul din punctul de vedere al costurilor,
utilizează, de pildă, o reţea de tipul „butuc şi spiţe”
pentru a-şi distribui produsele către vânzătorii
individuali.
Modelul „butuc şi spiţe” este un sistem
care face transporturile mult mai eficiente, prin
semnificativa simplificare a reţelei de trasee.
Este folosit extensiv în aviaţia comercială, atât
de pasageri, cât şi de mărfuri, fiind de asemenea
adoptat şi în sectorul tehnologic. Delta Airlines a
introdus pentru prima oară metoda în 1955, dar
abia în anii ’70 s-a extins, când compania FedEx
s-a folosit de aceasta, revoluţionând modul în care
erau conduse companiile aeriene8.
Aşadar, companiile aeriene de transport pasageri sunt cele mai comune exemple privind desfăşurarea activităţilor de tipul „butuc şi spiţe”, iar
multe dintre ele utilizează acest concept cu succes.
Strategia „butuc şi spiţe” vizează pasagerii care
călătoresc frecvent între puncte de plecare şi destinaţii pentru care volumul de trafic nu este suficient. În aceste condiţii, operaţiunile prin noduri
(„butuci”) permit companiilor de profil să deservească pieţe mai mici în condiţii de profitabilitate.
Cu toate că transporturile aeriene şi maritime
comerciale internaţionale sunt organizate potrivit
sistemului „butuc şi spiţe”, companiile „low cost”
de acest tip aflate în competiţie folosesc o structură
de tip angrenaj. Cu alte cuvinte, sistemul „butuc
şi spiţe” nu este în mod necesar soluţia optimă
pentru transportul aerian în general. De fapt,
structura optimă se poate schimba în timp. Un
exemplu bine documentat este cel al Internetului
în SUA, care s-a transformat dintr-un sistem liniar
la începutul anilor ’70, devenind o reţea de tip
angrenaj, începând cu mijlocul anilor ’70 şi până
la începutul anilor ’90, şi, de atunci, într-un sistem
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„butuc şi spiţe” datorită practicii comercializării9.
Nodurile aeriene s-au dezvoltat începând
cu anul 1987. Odată cu sfârşitul erei zborurilor
regulate, companiile aeriene de transport pasageri
au fost nevoite să crească gradul de încărcare
a aeronavelor pentru a rămâne competitive. Pe
măsură ce aceste companii au mărit numărul
de pasageri care treceau prin nodurile aeriene,
eficienţa şi profitabilitatea au crescut.
Termenul „butuc şi spiţe” în transporturile aeriene descrie o metodă comună pentru organizarea
zborurilor în companiile de profil. Liniile aeriene
au „butuci” în câteva oraşe, de unde pleacă majoritatea zborurilor „spiţe” ce duc spre oraşele de destinaţie, oraşe ,,non-butuci” (Figura nr. 3). Atunci
când sunt organizate zboruri dintr-un oraş în altul,
în mod tipic va exista o legătură dintr-unul din oraşele „butuc” ale companiei. Acest sistem poate fi,
de asemenea, implementat şi pentru alte forme de
tranzit, precum transportul de mărfuri10.
În SUA, sistemul „butuc şi spiţe” a fost
dezvoltat ca urmare a apariţiei reglementărilor
privind companiile aeriene de transport pasageri.
Înaintea stabilirii acestui sistem, companiile
operau zboruri de la un punct la altul, fapt ce
nu era eficient din punct de vedere al costurilor.
Sub aspect conceptual, sistemul „butuc şi spiţe”
era menit să concentreze traficul către un singur
aeroport-principal („butuc”) de la aeroporturi
mai mici (cunoscute drept „spiţe”) sau prin alte
metode de transport, şi apoi grupul de pasageri
rezultat urma să fie transportat spre alt aeroport
(„butuc”)12.
În Figura nr. 4 se compară modul de funcţionare
a sistemului „butuc şi spiţe” cu sistemul de la un
punct la altul.
Prin dezvoltarea acestui sistem, s-a oferit călătorilor o modalitate de călătorie mai integrată, în
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Figura nr. 4. Sistemul „de la un punct la altul” vs. sistemul „butuc şi spiţe”13

cadrul căruia pasagerii originari din regiuni mai
mici puteau efectua tranzituri către un aeroport
mare, de tip butuc, de unde erau posibile zboruri
spre multe alte destinaţii.
În sistemul „de la un punct la altul”, pasagerii
ar putea călători prin alte mijloace către oraşele
mici, în timp ce sistemul „butuc şi spiţe” măreşte
posibilitatea de a cupla oraşele dinspre şi înspre
care pot zbura. Cu toate acestea, frecvenţa zborurilor dinspre şi către aeroporturile mici a scăzut, ca
rezultat al faptului că principalele companii aeriene au ieşit de pe această piaţă pentru a se concentra
pe rute mai profitabile14.
Prin metoda de distribuire a avioanelor,
companiile aeriene desemnează unul sau mai multe
oraşe situate strategic ca punct(e) de destinaţie
(„butuci”) pentru avioanele mai mari ce transportă
majoritatea pasagerilor şi a mărfurilor prin multe
zboruri programate. Pasagerii şi mărfurile sunt
apoi transportaţi către destinaţiile lor de către
avioane mai mici aparţinând aceleiaşi companii
sau altora mai mici, pe baza unui aranjament de
zboruri în parteneriat15.
Sistemul „butuc şi spiţe” a adus iniţial
companiilor
aeriene
importante
avantaje
funcţionale:
- a asigurat apartenenţa zborurilor de legătură
la aceleaşi companii;
- a pus accent pe servicii oferite în marile
oraşe;
- avioanele soseau la intervale previzibile,
uşurând, în general, munca personalului
aeroporturilor şi controlorilor de trafic16.

Transferarea traficului printr-un aeroport „butuc” permite companiilor să opereze mai eficient
şi, totodată, să controleze costurile. „Butucul” este
locul central de unde operaţiunile de zi cu zi ale
companiei pot fi coordonate. Păstrarea operaţiunilor într-un loc central duce la diminuarea personalului şi a logisticii necesare. Sistemul „butuc
şi spiţe” măreşte gradul de utilizare şi ocupare cu
pasageri a aeronavelor17.
Totuşi, unele dezavantaje au apărut ulterior,
datorită schimbării unor factori externi de mediu.
Mai mult, pe lângă avantajele menţionate, sistemul
„butucul şi spiţele” ascunde şi unele riscuri pentru
companii şi aeroporturi: aglomeraţii şi întârzieri în
aeroporturile „butuci”; utilizarea discontinuă a facilităţilor aeroportului; dependenţa de aeroporturi18.
Sistemul „butucul şi spiţele” s-a dovedit viabil
în timp pentru aviaţia comercială. Oamenii au
acceptat sistemul ca modul cel mai raţional de a
organiza pasageri, mărfuri şi avioane, la fel ca şi
corporaţia, care îl consideră ca fiind cea mai bună
modalitate de a organiza producţia şi distribuţia de
bunuri şi servicii.
2. Reţelele de logistică „butuc şi spiţe”
şi problemele aferente
Reţelele de logistică „butuc şi spiţe” diminuează
discrepanţele dintre posibilele cerinţe conflictuale
pentru costurile reduse de transport, viteza de
livrare şi încărcăturile de mici dimensiuni. Cu toate
acestea, compunerea sistemelor „butuc şi spiţe”
prezintă noi probleme care necesită rezolvare.
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Figura nr. 5. Sistem „butuc şi spiţe” în managementul lanţului de aprovizionare-livrare19

Organizaţiile au nevoie să îşi reducă numărul
de furnizori pentru fiecare categorie de bunuri sau
servicii. Mai mult, multe firme au fost forţate să
îşi externalizeze o parte din activităţi. Rezultatele
acestei tendinţe sunt foarte interesante, pentru că
vom avea de a face cu furnizori multipli care vor
oferi produse şi servicii critice unei organizaţii
centrale. Aceasta va duce la o organizaţie „butuc
şi spiţe”, în care unul sau doi furnizori din fiecare
categorie de produse sau servicii sunt spiţele, iar
organizaţia care achiziţionează devine butucul.
Această arhitectură organizaţională are analog în
reţelele locale şi în sistemele logistice asistate de
calculator.
Actualmente, se remarcă un impact deosebit
al sistemului „butuc şi spiţe” asupra proceselor şi
organizaţiilor din domeniul afacerilor, aşa cum se
poate vedea în Figura nr. 5.
Concentrarea logisticii economice se bazează
în principal pe structuri „butuc şi spiţe”, ale căror
centre logistice (hubs) sunt inima sistemelor de
distribuţie fizică.
O reţea logistică de tipul „butuc şi spiţe” constă
din butuci, care derulează operaţiuni specifice
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(depozite pentru distribuţie), şi spiţe (clienţi).
În consecinţă, trebuie avut în vedere faptul că
transferul între butuc şi spiţe poate fi implementat
în mod ideal pentru produse care se bucură în cadrul
pieţei de referinţă de o cerere stabilă şi constantă şi
de un cost de depozitare scăzut.
În cadrul proceselor cerere-ofertă care au loc
în cadrul pieţei, intermediarii reduc costurile
tranzacţiilor pentru cumpărători şi vânzători prin
crearea de reţele. Intermediarii produc economii
de reţea prin înlocuirea costurilor tranzacţiilor
contactelor directe cumpărător-vânzător cu
contactele de tipul „butuc şi spiţe”. În contrast,
când mulţi cumpărători şi vânzători trebuie să
interacţioneze direct, ei se lovesc de costuri
ridicate în ceea ce priveşte căutarea şi schimbul de
informaţii (Figura nr. 6) 20.
Dacă ne imaginăm clienţii unui magazin
obişnuit contactând pe toţi producătorii şi
distribuitorii care îl aprovizionează pentru a obţine
informaţii despre produsele şi preţurile care ar
face obiectul tranzacţiei cu aceştia, constatăm că
procesul este mai puţin profitabil sub aspectul
relaţiei câştig-câştig şi totodată destul de greoi.
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Figura nr. 6. Alocarea simplă (stânga) şi alocarea multiplă (dreapta) de depozite la puncte centrale într-o reţea
de tipul „butuc şi spiţe”21

Prin urmare, crearea unei reţele de furnizori face
ca magazinul să preia multe din aceste costuri de
tranzacţie, derulând această activitate mult mai
eficient decât ar putea-o face clienţii luaţi în mod
individual. Magazinul oferă informaţii despre
preţuri şi produse prin reclame şi afişe. Totodată,
magazinul interacţionează cu fiecare dintre
furnizorii contractanţi în numele clienţilor săi22.
Comparaţia dintre o reţea intermediară şi schimbul
direct este reprezentată în Figura nr. 7.
FedEx, UPS, Norfolk Southern şi Yellow Freight
au implementat toate cu succes distribuţia de tipul
„butuc şi spiţe” pentru a obţine un avantaj logistic.
Au descoperit că această metodă de distribuţie
reduce costurile de transport, durata ciclurilor şi

necesarul de mijloace. Aceste firme şi multe alte
companii realizează faptul că scăderi semnificative
de costuri pot rezulta din îmbunătăţirea proceselor
de distribuţie24.
O reţea „butuc şi spiţee” este un sistem logistic
centralizat şi integrat, creat pentru a menţine
costurile reduse. Centrele de distribuţie de acest tip
primesc produse din diverse surse, le sortează şi le
trimit direct la destinaţie.
Studiile şi analizele comerciale au arătat că
în veniturile brute ale companiilor, costurile cu
logistica reprezintă o mărime cuprinsă între 10 şi 35
procente. Totodată, este de important de menţionat
că 60% din costurile menţionate sunt destinate
transportului de bunuri25. Un studiu efectuat

Figura nr.7. Reţea intermediară vs. schimb direct23
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Figura nr. 8. Etapele de transport într-o reţea „butuc şi spiţe”34

de firma de consultanţă PRTM arată că multe
companii considerate a fi organizaţii performante
în domeniul distribuţiei produselor pe piaţă se
bucurau de un cost mai redus cu 45% al lanţului de
distribuţie faţă de media competitorilor26.
Rezultatele obţinute în procesele de afaceri
demonstrează că Walmart este lider în domeniul
funcţionării lanţului de distribuţie. Astfel, reţeaua
de centre de distribuţie a companiei şi expertiza
în domeniul logistic reprezintă puncte-cheie ale
avantajului competitiv de care se bucură27. Un nou
jucător care realizează importanţa acestui avantaj
este Lowe’s Home Improvement Warehouse.
Lowe’s a adoptat conceptul modelului de
distribuţie „butuc şi spiţe”, permiţând companiei
să ocupe un segment important al pieţei produselor
pentru casă şi grădină. Analiştii afirmă că strategia
bazată pe centre de distribuţie a celor de la Lowe’s
a permis companiei să obţină un important avantaj
competitiv28.
3. Conceptul „butuc şi spiţe”
în domeniul militar
Operaţiile logistice militare de tipul „butuc
şi spiţe” pot fi comparate cu operaţiuni similare
efectuate de companiile de transport aerian şi cu
activităţile de stocare ale acestora.
În Dicţionarul militar al Departamentului
Apărării al SUA, distribuţia „butuc şi spiţe” („hub
and spoke distribution”) este descrisă ca fiind un
sistem fizic de distribuţie modelat după standardele
acestui domeniu, pentru a oferi un management al
transporturilor către un teatru de operaţii. În cadrul
sistemului există un „butuc” care deplasează
încărcături către şi între mai multe „spiţe”. Acest
model sistemic este creat pentru a mări eficienţa
transporturilor şi a vizibilităţii în timpul tranzitului,
dar şi pentru a reduce timpul de distribuţie29.
Astfel, conceptul „butuc şi spiţe” este legat de o
organizaţie care sortează şi distribuie mărfuri din
surse de aprovizionare militare şi civile (pe calea
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aerului, pe cale maritimă sau terestră) înspre sau
dinspre teatrul de operaţii.
Forţele Aeriene ale SUA au introdus o nouă
paradigmă de programare a dislocării, denumită
Forţa Expediţionară Aeriană (FEA), cu intenţia de
a face dislocările mai predictibile şi pentru o mai
bună distribuire a sarcinilor. Practica actuală a managementului dislocării este un statu quo, continuând să funcţioneze sub restricţiile politicii FEA. În
acest scop se impune dezvoltarea unei paradigme
alternative de dislocare, care să ofere o mai mare
flexibilitate între bazele naţionale şi locurile de
dislocare folosind reţelele „butuc şi spiţe”30.
Paradigma menţionată presupune utilizarea
unui model „butuc şi spiţe” care stabileşte o bază
ca punct focal pentru o coordonare consolidată,
instrucţie, echipament, transport şi pentru alte probleme legate de mobilitate. Totodată, concretizarea
paradigmei necesită utilizarea unei comenzi fixe
care permite managerilor să ajusteze perioadele de
dislocare pentru a satisface nevoile individuale ale
personalului31.
Potrivit teoriei şi practicii logistice, un concept
asemănător celui de „butuc şi spiţe” îl reprezintă
operaţiunile de transfer între depozite. Conceptul
menţionat reprezintă o strategie de management
a depozitelor, care implică mişcarea materialelor
direct din depozitul (central) de primire către cel
de distribuţie, într-o perioadă de timp optimă.
După modelul unui depozit comercial mixt, spre
exemplu, la un depozit militar operaţional (tip
butuc) sosesc transporturi de bunuri materiale de
la depozitele mai multor distribuitori (spiţe), care
sunt descărcate şi apoi reîncărcate pentru a forma
mai multe coloane de transport care deplasează
produsele/mărfurile solicitate de către depozitele
clienţilor/beneficiarilor militari (spiţe).
În cadrul sistemului de transfer între depozite,
cheia succesului este dată de rapiditatea
transportului.
Aşadar, prin menţinerea timpului dintre
transporturi la un minim posibil se caută
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Figura nr. 9. Opţiunea „butuc şi spiţe” în domeniul forţelor navale americane38

obţinerea unui beneficiu din costurile scăzute ale
transporturilor la scară mare. În aceste condiţii, se
realizează minimizarea cheltuielilor cu timpul total
de transport, precum şi a costurilor cu manevrarea
produselor/mărfurilor. Transferul între depozite
oferă costuri reduse de transport, concomitent cu
deservirea clienţilor şi reducerea duratei ciclului
livrărilor, îmbunătăţind astfel flexibilitatea şi
gradul de răspuns al reţelei de distribuţie32.
Potrivit aprecierii specialiştilor în logistică, în
mod tipic, procesele de livrare într-o reţea „butuc
şi spiţe” pot urma succesiunea amintită, după cum
este prezentată în Figura nr. 8. Se remarcă aici
aprovizionarea de către depozitele dintr-o anumită
zonă a bunurilor primite de la distribuitori, apoi
transportul acestora de la depozite la depozitul
central, unde se realizează distribuirea bunurilor
primite. Urmează transportul acestora de la depozitul central la depozitele din zona de destinaţie şi
livrarea lor la beneficiarii din această zonă33.
Din alt punct de vedere, mărfurile procesate
prin „butuci” oferă în aceeaşi măsură economie
de spaţiu şi reţele eficiente. „Butucul” este similar
cu terminalele de transport de mărfuri. În cazul
acestora, mărfurile sunt transportate pe distanţe
mari în camioane încărcate la capacitate maximă
în condiţiile unor costuri eficiente. Aproape
de destinaţie, transporturile sunt redistribuite
în camioane încărcate la capacităţi mai reduse
pentru a acoperi distanţele scurte către destinaţiile
individuale35.
Un aspect operaţional rezultat din acest
aranjament îl reprezintă nevoia de a avea o

capacitate de transport optimă, care presupune
prezenţa unui număr suficient de vehicule la
depozitul central, la un anumit moment, pentru a
derula etapa de transport către depozite. Dacă este
necesar, vehicule suplimentare pot fi chemate (în
mod normal de la depozitul de destinaţie) pentru
a face faţă volumului programat pentru perioada
respectivă.
Odată ce bunurile distribuite sunt la dispoziţia
depozitului de destinaţie este efectuată livrarea la
beneficiari. Modul în care această etapă se derulează
se lasă la latitudinea respectivului depozit, astfel
încât un tur de livrare poate fi combinat cu unul
de ridicare de bunuri disponibilizate, pentru a
îmbunătăţi gradul de utilizare a vehiculelor sau
pentru a câştiga timp.
În opinia specialiştilor americani, o reţea
„butuc şi spiţe” poate servi şi ca o modalitate de
a dezvolta regiunile, evidenţiind o posibilitate
mai simplă de introducere a forţelor active locale
sau de rezervă în ecuaţia mobilităţii. În situaţia
non-mobilităţii, modelul „butuc şi spiţe” permite
construirea reţelelor între unităţile active şi de
rezervă, fapt care ar putea ajuta la încheierea de
acorduri de ajutor reciproc pentru un răspuns mai
bun în cazul unor evenimente precum dezastrele
naturale sau terorismul36.
Pentru forţele navale americane, importanţa
puterii expediţionare definită ca fiind flexibilă,
măsurabilă şi responsivă este evidenţiată în Figura
nr 9. Tot aici este prezentată diagrama/copacul
operaţiilor de rutină (OR) cu ramuri care sunt fie
butuci, fie spiţe. Faza de tranziţie prezentată arată
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Figura nr. 10. Butuci creaţi ad-hoc 42

modul în care se trece de la operaţiile de rutină
la operaţiile de luptă majore (OLM). În cadrul
diagramei/copacului OLM există relaţionări/
ramuri similare OR, dar se observă, totodată, că
butucul coaliţiei / spiţa C este proiectat pentru a
deservi operaţiile proiectate (ale coaliţiei). Butucul
de rezervă este proiectat să devină operaţional în
mai puţin de 72 de ore, în cazul în care un butuc
obişnuit sau o spiţă obişnuită sunt distruse. De
asemenea, el este proiectat să poată fi focusat din
nou pe misiuni de sprijin umanitar sau de ajutor în
caz de dezastre37.
Pentru forţele expediţionare navale americane,
conceptul „butuc şi spiţe” are drept scop
diferenţierea între un butuc mobil (primar) şi spiţele
(expediţionare) implicate, de la care se aşteaptă
să fie operaţionale în mai puţin de 72 de ore de
la poziţionarea lor în aria de responsabilitate. Un
butuc este un centru care oferă operaţii, logistică,
mentenanţă şi analiză a datelor în cazul acţiunilor
militare curente, în timp ce spiţele expediţionare

oferă forţe gata de răspuns şi care pot fi dislocate
în zone îndepărtate39. Conceptul general permite
operaţii de recunoaştere şi de supraveghere
a teatrului de operaţii fără a fi nevoie de o
infrastructură care să fie în permanenţă funcţională40
(Figura nr. 10). Această imagine prezintă centre de
operaţii, precum şi centre de logistică, mentenanţă
şi de analiză a datelor41.
Potrivit celor afirmate, Figura nr. 11 prezintă
în continuare imaginea unor spiţe care pun la
dispoziţie forţe înaintate, gata de răspuns, spiţe
care, de regulă, sunt uşor de construit sau de mişcat/
deplasat în timpul operaţiilor de mobilitate.
Viziunea şi responsabilităţile unui butuc rămân
aceleaşi şi în cazul spiţelor (Figura nr. 11). Totuşi,
de la acestea se aşteaptă să realizeze operaţii de
sprijin, în timp ce servesc şi ca nod mobil C2
pentru detaşamentele MPRF (Maritime Patrol and
Reconnaissance Force). Datorită dimensiunilor
lor mici, spiţele au flexibilitatea de a fi relocate
pentru operaţiuni multimisiuni şi acest lucru se

Figura nr. 11. Spiţe create ad-hoc43
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face mult mai uşor decât în cazul butucilor. O
spiţă este, de asemenea, proiectată să fie o buclă
de comunicare între MPRA (Maritime Patrol and
Reconnaissance Force Aircraft) şi flotă, furnizând
semnale electronice de direcţie şi de avertizare
între acestea.
Aşadar, pe baza celor prezentate, rezultă că
modelele „butuc şi spiţe” sunt cazuri speciale, cu
elemente comune aferente funcţionării generale
a reţelelor. Exemple de aspecte/probleme privind
funcţionarea unor asemenea reţele includ:
probleme de transfer, în care resursele trebuie
mutate din punctul A în punctul B cu minim de
costuri; probleme legate de cea mai scurtă cale,
când o unitate a unei resurse trebuie mutată din
punctul A în punctul B cu minim de costuri şi de
distanţă; probleme de transport sau repartizare, în
care principiile cererii şi ofertei trebuie respectate
în procesul de minimizare a costurilor44.
Logisticienii americani evidenţiază că
principalele trei componente ale unei reţele „butuc
şi spiţe” sunt nodurile de ofertă, nodurile de transfer
şi nodurile de cerere. În conformitate cu regulile
„traficului echilibrat”, diverse constrângeri se
aplică în fiecare din aceste noduri. Considerând că
pentru această problemă oferta totală trebuie să fie
mai mare sau egală cu cererea totală, următoarea
formulă se aplică la fiecare nod din reţea45:
Intrări – Ieşiri ≥ Ofertă sau Cerere
În esenţă, aceasta înseamnă că, în nodurile de
ofertă, ieşirile trebuie să fie mai mici sau egale cu
ceea ce este disponibil. La nodurile de transfer,
intrările vor fi egale cu ieşirile, iar la nodurile de
cerere, intrările trebuie să fie mai mari sau egale
cu cererea.
La începutul Operaţiunii „Iraqi Freedom”,
recepţionarea, emiterea şi monitorizarea proviziilor
a devenit una din cele mai mari provocări pentru
Centrul de Distribuţie în Teatru, Baza de Sprijin
Logistic Anaconda de la Balad, Irak şi activităţile
de suport logistic din întregul teatru de operaţii46.
Managementul greşelilor de livrare interne
sau externe, precum şi excesul înregistrat de
echipamente care necesitau reparaţii la Baza
Anaconda ameninţau să anihileze capacitatea
activităţilor de sprijin logistic al structurilor
operaţionale. În acest scop, logisticienii au adoptat
soluţia de dezvoltare şi implementare a unui
sistem „butuc şi spiţe” pentru a oferi o primire

mai promptă la unităţi a pieselor, mijloacelor,
materialelor şi reducerea pierderilor provocate de
erorile în livrare.
Operaţiunile de tipul „butuc şi spiţe” derulate la
Baza Anaconda reprezintă o lecţie învăţată pentru
alte zone sau activităţi de sprijin logistic, privind
modul de abordare/soluţionare a problemelor
cauzate de erorile de livrare47.
Sistemul „butuc şi spiţe” a fost creat pentru a
scuti activităţile de susţinere logistică din Baza
Anaconda de nevoia de transport intern, livrând
toate materialele în zonele de suport logistic fixate
în interiorul bazei, în limita a 24 de ore, în vederea
asigurării transporturilor de materiale către
beneficiarii externi, prin punctele de distribuţie,
pentru a fi în continuare repartizate în întreaga
zonă de operaţii.
La Baza Anaconda, sistemul „butuc şi
spiţe” a mărit productivitatea zonelor de suport
logistic, deoarece sistemul şi-a asumat misiunea
transporturilor interne şi externe., De asemenea,
expedierea materialelor necesare către zonele
de suport logistic şi către alte noduri logistice
din cadrul teatrului de operaţii. În cele din urmă,
sistemul a redus numărul pierderilor pe timpul
transporturilor.
Potrivit aprecierii experţilor, dacă teatrul de
operaţii este deschis şi planul de sprijin logistic
iniţial nu răspunde în mod adecvat solicitărilor
structurilor militare beneficiare, trebuie luate
măsuri alternative pentru a susţine activităţile de
aprovizionare şi distribuire. Prin utilizarea unui
sistem „butuc şi spiţe”, ca măsură alternativă, a
fost îmbunătăţită susţinerea oferită zonelor de
suport logistic aferente Bazei de Sprijin Logistic
Anaconda, până când sistemul de distribuţie din
teatrul de operaţii a devenit funcţional48.
Concluzii
În lumea afacerilor, şi nu numai, reţelele
strategice „butuc şi spiţe” urmăresc să crească cota
de piaţă a vânzărilor sau afacerilor partenerilor,
fiind o reacţie la competiţia pentru câştigarea
accesului pe pieţele globale, cât şi pentru protejarea
poziţiei pieţelor locale. În acest scop, părţile care
formează o alianţă beneficiază reciproc de oferirea
prin transfer a bunurilor, serviciilor şi clienţilor.
Reţelele tip „butuc şi spiţe” dintre ofertanţi
şi clienţi oferă cea mai importantă sursă de
inovaţie, jucând un important rol pentru crearea
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valorii adăugate în lanţul logistic. Pentru
aceasta, companiile şi comunităţile utilizează
reţele strategice „butuc şi spiţe” care le permit
consolidarea poziţiei competitive şi specializarea
în acele domenii în care lanţul valorii este esenţial
pentru avantajul lor competitiv.
Experţii sunt de părere că managerii trebuie
să cântărească ramificaţiile negative ale operaţiunilor „butuc şi spiţe” / transfer între depozite în
comparaţie cu economia de spaţiu şi flexibilitatea
reţelei. Deoarece transporturile nu se mai pot derula în linie dreaptă spre destinaţie, oamenii sau
obiectele care intră într-un sistem „butuc şi spiţe”
vor călători mai mult. Aceasta va presupune întârzieri suplimentare cauzate de manevrarea şi procesarea în punctele nodale („butuci”). În cele din
urmă, timpul de livrare va creşte datorită deplasării pe mai multe segmente, combinat cu timpul de
procesare de la noduri. Datorită faptului că timpul
petrecut în tranzit presupune costuri, iar clienţii suportă cheltuieli pentru stocuri de siguranţă în cazul
unor variabile ale timpului de livrare, economiile
de spaţiu şi flexibilitatea reţelei s-ar putea să nu
justifice cheltuielile suplimentare.
Având în vedere importanţa reţelelor tip „butuc
şi spiţe” în sfera logisticii militare pe parcursul
derulării operaţiilor din Irak, se poate afirma că
modificările din mediul şi procesul de distribuţie,
combinate cu schimbările în doctrina şi structura
forţelor, au condus la noi cerinţe în procesul de
comandă şi control. Deşi faza iniţială a operaţiei
„Enduring Freedom” a fost în cea mai mare parte
o luptă liniară cu forţe deplasate de la sud la nord
pentru asigurarea Bagdadului, odată ce a început
faza de sustenabilitate, operaţiile au devenit din ce
în ce mai asimetrice. În acest scop, pentru acţiunile
de sustenabilitate s-au stabilit mai multe distribuţii
tip „butuc şi spiţe” centrate pe hub-uri logistice
strategice cu aerodromuri robuste şi reţelele
rutiere49.
Forţele româneşti participante la operaţii
multinaţionale beneficiază de facilităţile sistemului
„butuc şi spiţe” creat de structurile de sprijin
logistic ale Alianţei/Coaliţiei.
Specialiştii sunt de părere că liderii trebuie să
examineze valoarea în timp a unui produs înainte
de a recurge la soluţiile „butuc şi spiţe” sau transfer
între depozite. Doctrina Forţelor Aeriene ale SUA
conchide că livrarea directă reprezintă metoda
ce trebuie aplicată pentru furnizarea la timp şi
eficientă a pasagerilor şi mărfurilor50. Cu toate
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avantajele, eficienţa menţionată presupune, însă,
costuri ridicate privind planificarea, flexibilitatea
şi resursele.
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PIRATERIA MARITIMĂ
– O PROBLEMĂ DE INADAPTARE
LEGALĂ LA AMENINŢĂRILE
DE SECURITATE
Oana ADĂSCĂLIŢEI*

Una dintre cele mai serioase ameninţări la
adresa securităţii maritime o reprezintă pirateria.
Din punct de vedere legal, principala preocupare
a comunităţii internaţionale o reprezintă lupta
împotriva impunităţii în marea liberă. Pornind
de la acest aspect, articolul îşi propune să facă
o analiză a cadrului legal internaţional pentru
combaterea pirateriei, cu accent pe următoarele
aspecte: jurisdicţia universală; clarificarea
ambiguităţilor în definiţia pirateriei, aşa cum este
prevăzută de Convenţia Naţiunilor Unite asupra
Dreptului Mării, în dispoziţiile similare ale altor
organisme internaţionale şi de practica statelor de
incriminare a pirateriei.
Cuvinte-cheie: securitate internaţională;
piraterie maritimă; jurisdicţie universală; cultura
impunităţii; legislaţii naţionale.
Introducere
Pirateria a reapărut în ultimele două decenii,
după o lungă perioadă de declin istoric1, pentru
a căpăta proporţiile unui fenomen global. Factori
contributivi sunt extrem de diverşi, variază de la
creşterea masivă a traficului maritim comercial şi
lipsa unor măsuri de securitate eficiente în porturi,
la vidul de jurisdicţie şi corupţia autorităţilor
din anumite zone, până la proliferarea armelor

extrem de sofisticate şi distructive2. Impactul este
multidimensional. Pirateria reprezintă o ameninţare
directă la adresa vieţii umane, măsurată în incidenţa
crescută a luării de ostateci sau crime3. In afara
costurilor umane, pirateria periclitează liniile de
comunicaţie maritimă, interferează cu libertatea de
navigaţie şi afectează comerţul internaţional4, iar
în ultimă instanţă, afectând comerţul internaţional,
pirateria stânjeneşte ciclul tehnologie-globalizare,
favorizând potenţial de-globalizarea5.
1. Securitatea internaţională şi pirateria
Pirateria ameninţă transportul ajutoarelor
umanitare către Somalia şi antrenează preocupări
legate de securitate6. De asemenea, finanţează
conflictele regionale prin intermediul traficului
cu arme la Cornul Africii, în ciuda embargoului
impus de Rezoluţia Consiliului de Securitate nr.
33 (1992)7. Recent, Departamentul de Stat al SUA
a stabilit că există legături între al-Qaeda şi piraţii
somalezi8. Suplimentar, pirateria creşte riscul unor
dezastre ecologice în ipoteza coliziunii sau eşuării
unui petrolier capturat9.
Incidenţa atacurilor piratereşti este ridicată în
zona Golfului Aden şi largul coastei Somaliei,
Golful Guineea, Strâmtoarea Malacca (între
Indonezia şi Malaezia) subcontinentul Indian între
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India şi Sri Lanka, zona Caraibelor10. Dintre toate
zonele, incidenţa pirateriei în Golful Aden prezintă
o deosebită importanţă, deoarece este o zonă
strategică ce face legătura dintre Est şi Vest prin
Strâmtoarea Bab el Mandeb către Canalul Suez11.
Pirateria este endemică de-a lungul celor 3700 km
de coastă în Somalia, graţie a nouă bande separate
care acţionează sub o comandă centralizată12. Piraţii
utilizează trei modele de atac – atacuri oportuniste
de tipul „atacă şi fugi” (hit and run) răpirile pentru
recompense şi deturnarea navelor13 – şi folosesc
armament de ultimă generaţie14. Recompensele de
ordinul a sute de milioane de dolari au transformat
pirateria într-o infracţiune având proporţiile crimei
organizate15.
2. Definiţia pirateriei conform Convenţiei
Naţiunilor Unite asupra dreptului mării
(UNCLOS) – o problemă de inadaptare
la cerinţele moderne
În dreptul cutumiar internaţional, nu există
o definiţie universal acceptată asupra a ceea ce
constituie piraterie ca infracţiune universală16.
Pirateria este definită în termeni aproape identici
în Convenţia Dreptului Mării 1958 (Convention
on the High Seas 1958-HSC) şi UNCLOS 1982.
Potrivit articolului 101 UNCLOS, prin piraterie
trebuie înţeles:
a. orice act ilicit de violenţă sau de
detenţiune, sau orice jefuire, comise de echipajul
sau de pasagerii unei nave particulare sau ai
unei aeronave particulare, acţionând în scopuri
personale, şi îndreptate:
(i) împotriva unei alte nave sau aeronave, sau
împotriva persoanelor sau bunurilor de la bordul
acestora, în marea liberă;
(ii) împotriva unei nave sau aeronave, a
persoanelor sau bunurilor, într-un loc care nu se
află sub jurisdicţia vreunui stat;
b. orice act de participare voluntară la
folosirea unei nave sau aeronave, când autorul are
cunoştinţă despre fapte din care decurge că această
navă sau aeronavă este o navă sau aeronavă pirat;
c. orice act care are ca scop să incite la
comiterea actelor definite la lit. a) sau b) sau care
este comis cu intenţia de a le facilita.
UNCLOS limitează domeniul de aplicare
geografic al pirateriei la marea liberă, zona
economică exclusivă (ZEE) şi locurile care nu
se află sub jurisdicţia nici unui stat17. Limitarea
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guvernează atât infracţiunea în sine, cât şi puterile
acordate statului pentru reprimarea acesteia18.
Legislaţia internaţională privitoare la piraterie nu
se aplică apelor arhipelagice, unde statul costier are
suveranitate, şi nici apelor teritoriale sau interne
ale unui stat19. Cerinţa este extrem de raţională din
punct de vedere al dreptului internaţional, care
impune ca orice se întâmplă în cadrul suveranităţii
teritoriale este o chestiune la latitudinea statului
respectiv20. Din acest motiv, acoperirea acestei
„lacune” prin intermediul unei reforme juridice
internaţionale va fi nu doar improbabilă, ci şi
inadmisibilă21.
În mod paradoxal, limitarea geografică impusă
de UNCLOS face lupta împotriva pirateriei extrem
de dificilă22. UNCLOS reduce practic spaţiul maritim în care pirateria poate fi controlată la nivel
internaţional23. Majoritatea atacurilor împotriva
navelor se petrec astăzi mai mult în apele teritoriale şi în porturi decât în apele internaţionale, ceea ce
înseamnă că UNCLOS nu oferă o bază jurisdicţională pentru instrumentarea acelor cazuri24. Similar,
atacurile petrecute în golfuri, strâmtori sau arhipelaguri, unde transportul maritim internaţional trebuie să treacă printr-o zonă mărginită de ape aflate
sub suveranitate naţională nu intră sub incidenţa
convenţiei25. Nu în ultimul rând, limitarea geografică permite piraţilor să profite de statele slabe sau
eşuate26. În contextul Somaliei, această prevedere
nu este deloc utilă, deoarece descalifică multe acte
de violenţă maritimă din definiţia pirateriei, pentru
simplul fapt că se petrec într-o zonă „necorespunzătoare”.27
În al doilea rând, pirateria jure gentium
presupune ca un act criminal să fie exercitat de
pasagerii sau echipajul unei nave împotriva unei
alte nave sau a persoanelor ori bunurilor aflate la
bordul acesteia28. „Capturarea internă” a navei de
către pasagerii, echipajul sau persoanele clandestine
aflate la bord nu poate fi privită ca act de piraterie
conform definiţiei UNCLOS29. Deturnări interne
ca acelea petrecute în incidentele Santa Maria
(1961) ori Achille Lauro (1982) nu constituie
acte de piraterie în sine30. Interpretarea literală a
textului Convenţiei şi istoria travaux preparatoires
susţin acest punct de vedere31.
În condiţiile actuale, această interpretare a
definiţiei UNCLOS acceptată de majoritatea
specialiştilor poate ridica probleme. Potrivit unui
scenariu în care persoane care deturnează nava pot
urca la bordul acesteia în ultimul port de escală
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şi ulterior pot prelua comanda navei când aceasta
ajunge în marea liberă, aceste acte nu vor constitui
piraterie în sensul definiţiei HSC/ UNCLOS,
deoarece o singură navă este implicată32. În
mod cert, definiţia trebuie modernizată pentru a
include şi acte de piraterie precum deturnarea sau
atentatele sinucigaşe cu bombă, chiar dacă aceste
acte sunt comise la bordul unui singur vas33. Până
la reformarea definiţiei, singura situaţie în care, în
baza UNCLOS, actele de piraterie pot implica o
singură navă, este cea în care actele de piraterie
sunt exercitate împotriva unei nave, aeronave,
persoanelor sau bunurilor într-un loc care nu se
află sub jurisdicţia niciunui stat34. Prevederea este,
în mod evident, depăşită moral, de vreme ce astăzi
nu mai există nici o terra nullis35.
O altă cerinţă a UNCLOS care a născut multe
dezbateri este ca pirateria să fie comisă „în
scopuri personale”. Termenul „scopuri personale”
nu este definit în Convenţia Dreptului Mării
1958, UNCLOS sau în Proiectul Harvard asupra
convenţiei legate de piraterie (Harvard Draft
Convention on piracy), iar semnificaţia sa nu poate
fi determinată inechivoc în nici unul din aceste
documente36. Punctul de vedere tradiţional vis-a-vis
de această problemă este că actele motivate politic
nu pot însemna piraterie în sensul convenţiei37.
Ca atare, terorismul nu poate fi echivalat cu
pirateria38. Această opinie capătă noi valenţe în
contextul actual, în care piraţii care operează în
apele Somaliei pot avea anumite scopuri politice
şi sociale şi este foarte probabil să fie comandaţi
de un grup de politicieni locali39. De asemenea,
problema unei calificări corecte se poate pune şi
în situaţia în care un grup de persoane jefuieşte
sau arestează nava şi echipajul acesteia pentru
răscumpărare ca o schemă de finanţare pentru
activităţi politice40. Alţi specialişti adoptă un
punct de vedere mai consonant cu această situaţie.
În opinia acestora, atacurile care sunt motivate
politic nu pot fi excluse din scopul convenţiei41, cu
condiţia ca autorii să fie actori privaţi42. S-ar părea
că în acest context distincţia nu este privat/ politic
ci privat/public43. După cum a explicat Guilfoyle,
„orice act de violenţă în marea liberă care nu poate
fi atribuit sau sancţionat de către un stat (un act
public) este piraterie (act privat)”44.
Articolul 101 al UNCLOS nu menţionează
tentativa, conspiraţia în vederea comiterii pirateriei,
ajutorul şi complicitatea la comiterea pirateriei,
complicitatea după comiterea infracţiunii45 şi nici

alte acte de violenţă care nu sunt în mod direct
legate de piraterie46. Declaraţia de la Napoli (2009)
a subliniat acest aspect: „legislaţia internaţională
privitoare la piraterie, aşa cum este reflectată în
UNCLOS 1982, care este restrânsă la actele de
violenţă interzise … nu acoperă în totalitate actele
de violenţă care pun în pericol siguranţa navigaţiei
internaţionale”47. Legislaţia penală a statelor poate
însă suplini această lacună48.
O serie de definiţii alternative au fost propuse
pentru a suplini imposibilitatea definiţiei UNCLOS
de a face faţă fenomenului actual al pirateriei.
Astfel, Biroul Maritim Internaţional (International
Maritime Bureau – IMB) defineşte pirateria ca:
„Orice act de abordare sau tentativă de abordare a
unei nave cu intenţia aparentă de a comite un furt
sau orice altă infracţiune sau cu intenţia aparentă
sau posibilitatea de a folosi forţa în sprijinirea
acelui act”49. Definiţia nu este recunoscută în
dreptul internaţional, deşi a primit susţinerea
industriei transporturilor maritime50.
Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) a
propus o definiţie diferită, care practică o diviziune
între actele de piraterie în funcţie de zona geografică
şi legală în care acestea se petrec: pirateria în marea
liberă este considerată piraterie în sensul definiţiei
UNCLOS, în timp ce actele similare petrecute în
apele interne sau porturi au fost denumite „atacuri
armate împotriva navelor”51. Critica acestei
definiţii se îndreaptă spre conţinutul noţiunii de
„atacuri armate împotriva navelor”, care rămâne
obscur şi spre faptul că noţiunea de piraterie nu se
poate suprapune peste noţiunea de „atacuri armate
împotriva navelor”, putând include şi alte acte de
violenţă52. Pe lângă aceasta, un act de violenţă
maritimă petrecut în cadrul jurisdicţiei unui stat
va fi considerat „piraterie” numai dacă legislaţia
internă a acelui stat îl consideră ca atare53. Acordul
de cooperare regională asupra combaterii pirateriei
şi atacurilor armate împotriva navelor în Asia din
2004 (The 2004 Regional Cooperation Agreement
on Combating Piracy and Armed Robbery against
Ships – ReCAAP) a propus o definiţie similară,
care a transformat definiţia neobligatorie IMO,
într-o definiţie cu valoare legală54.
3. Jurisdicţia universală şi cultura impunităţii
Pirateria este prima infracţiune care atrage
jurisdicţia universală55 şi, timp de sute de ani,
principiul i s-a aplicat exclusiv56. Jurisdicţia
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universală reprezintă o excepţie de la regimurile
jurisdicţionale, care cer existenţa unei legături între
statul care instrumentează cazul şi infracţiune57.
Astfel, în calitate de hostis humanis generis,
piraţii pot fi judecaţi de orice naţiune, indiferent
de naţionalitatea acestora sau de locul din marea
liberă în care sunt capturaţi şi pot fi executaţi
sumar58. Tratamentul jurisdicţional special a fost
justificat de faptul că, întrucât infracţiunea este
îndreptată împotriva transportului maritim şi a
comerţului internaţional, toate statele au un interes
în exercitarea jurisdicţiei59.
Timp de secole, legitimitatea jurisdicţiei
universale asupra piraţilor a primit o largă
recunoaştere din partea juriştilor şi a specialiştilor
tuturor marilor naţiuni maritime60. Deşi nu a fost
niciodată contestată, jurisdicţia universală s-a
dovedit a fi mai mult o chestiune de teorie decât de
practică, fiind aplicată într-un număr foarte redus
de cazuri61. Principiul a fost ulterior codificat de
UNCLOS prin art. 105: „Orice stat poate, în
marea liberă sau în orice alt loc care nu se află
sub jurisdicţia vreunui stat, să reţină o navă sau o
aeronavă pirat, sau o navă ori o aeronavă capturată
în urma unui act de piraterie şi care este în mâinile
piraţilor, să aresteze persoanele şi să sechestreze
bunurile care se găsesc la bord”.
În prezent, jurisdicţia universală a revenit
în actualitate, după ce, mult timp, aplicarea sa
originală părea să fi căzut în desuetudine62, dar
devine o provocare, deoarece niciun stat nu pare
doritor să o exercite63. Într-adevăr, într-o perioadă
de 12 ani, din 1998 până în 2009, incidenţa
jurisdicţiei universale a fost extrem de scăzută, mai
puţin de 1,5 % din cazurile raportate64. O adevărată
cultură a impunităţii a înflorit pe fondul a trei
opţiuni indezirabile: instrumentarea cazurilor în
jurisdicţiile naţionale cu perspective de a face faţă
unor proceduri juridice extinse şi a unor potenţiale
cereri de azil; eliberarea piraţilor capturaţi şi astfel
oferirea unei imunităţi de facto; trimitere piraţilor
înapoi în Somalia, unde aceştia riscă să fie torturaţi,
şi astfel se încalcă obligaţia de non-refoulment65.
Dificultăţile care determină cultura impunităţii
sunt de natură operaţională, legislativă şi politică.
Pe plan operaţional, vastitatea oceanelor impune
costuri semnificative în termenii efectivelor militare, echipamentelor şi a pericolului66. Cele mai
multe obstacole sunt însă de natură legislativă.
Unele state nu au adoptat o legislaţie internă care
să incrimineze pirateria67. În special, statele din
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Africa de est au sisteme judiciare aflate în stare incipientă şi este de notorietate faptul că le lipsesc nu
numai sistemele judiciare, dar şi resursele pentru
aplicarea legii68. În mod similar, statele de pavilion afectate sunt, în majoritatea cazurilor, state cu
registre deschise, precum Panama sau Liberia, cu
puţine resurse logistice şi juridice, care au o capacitate limitată de instrumentare a cazurilor69.
Chiar şi pentru statele cu capacitate instituţională
semnificativă, instrumentarea cazurilor se poate
dovedi dificilă din perspectiva administrării probelor şi a raportului cost-beneficii70. Instrumentarea cazurilor de piraterie va fi extrem de dificilă,
din pricina unor aspecte multiple: probleme legate
de administrarea probelor, stabilirea identităţii şi
a naţionalităţii, asigurarea consilierii judiciare şi
a translatorilor71. În plus, reclamaţiile de abuz pe
criterii religioase se vor înmulţi dacă procesele vor
deveni regulate şi vor avea consecinţe negative
asupra statelor care capturează sau deţin piraţii72.
Aplicând jurisdicţia universală, statele în cauză suportă toate costurile, iar beneficiile sunt puţine73.
De aceea, poate, contrar obligaţiilor internaţionale
care decurg din UNCLOS, unele state limitează
prin legislaţia internă capacitatea jurisdicţională
de a judeca piraţii74. Ţări ca SUA sau Belgia impun condiţia unui nexus între interesele statului şi
acţiunile piraţilor75. Reţinerea statelor de a exercita
jurisdicţia este motivată şi de implicaţiile legate
de respectarea drepturilor omului76. Preocupările
legate de posibile încălcări ale drepturilor omului au prevalat faţă de lupta împotriva pirateriei77.
Nu în ultimul rând, majoritatea actelor de violenţă
maritimă se petrec acum în apele aflate sub jurisdicţie naţională unde UNCLOS nu se aplică78. Pe
plan politic, statele care generează pirateria – state
eşuate precum Somalia – nu pot controla fenomenul79.
Depăşirea dificultăţilor de ordin practic a fost
înţeleasă diferit. În timp ce Franţa, una din cele mai
active naţiuni în campania antipiraterie recurge în
mod regulat la repatrierea piraţilor în Somalia, alte
state ca SUA, Marea Britanie, Danemarca şi UE
au încheiat aranjamente prin care piraţii capturaţi
au fost predaţi autorităţilor kenyene şi judecaţi
în această ţară80. China predă suspecţii către
Guvernul federal de tranziţie (Transitional Federal
Government –TFG), iar UE şi Marea Britanie
au încheiat acorduri de transfer cu Seychelles81.
Legalitatea acestor transferuri este însă discutabilă.
Majoritatea specialiştilor sunt de acord asupra
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faptului că dreptul cutumiar internaţional al mării
a fost confirmat doar în parte de articolul 105
UNCLOS82. Conform articolului 105, „instanţele
statului care au efectuat capturarea pot decide
asupra pedepselor de aplicat şi pot decide în
legătură cu măsurile de luat în legătură cu nava…
bunurile, …”. Istoria redactării acestor dispoziţii
pare să susţină interdicţia83. Alţi autori, ca Treves,
susţin un punct de vedere contrar, UNCLOS, nu
stabileşte jurisdicţia exclusivă a statului care a
efectuat capturarea84. O înţelegere mai nuanţată
a articolului 105 ar fi că, deşi UNCLOS nu
autorizează judecarea de către o terţă parte, nici nu
exclude existenţa altor jurisdicţii valide şi nici nu
împiedică transferurile între acestea85. În situaţia
actuală, este puţin probabil să existe obiecţii cu
privire la această interpretare a articolului 105,
având în vedere reţinerea statelor de a judeca în
curţile naţionale86.
Concluzii
Componenta legală a unui fenomen complex
care afectează multidimensional securitatea
internaţională reprezintă o piedică şi în acelaşi
timp una din cheile soluţionării sale. Exercitarea
jurisdicţiei universale, deşi perfect legitimă în
virtutea Convenţiei UNCLOS, a devenit mai
mult teorie decât practică în faţa unor obstacole
de natură operaţională, legislativă şi politică.
Aplicând jurisdicţia universală, statele suportă
toate costurile, iar beneficiile sunt puţine. Dincolo
de lacunele unei definiţii care nu mai corespunde
actualităţii, preocupările legate de respectarea
drepturilor omului şi instrumentarea cazurilor,
apare evident lipsa de interes în soluţionarea
cazurilor prin prisma legislaţiilor naţionale. În
condiţiile în care majoritatea statelor nu are o
legislaţie internă adecvată pentru combaterea
pirateriei (sau aceasta lipseşte cu desăvârşire) ori nu
doresc să o aplice, una din puţinele soluţii viabile
o reprezintă transferul între jurisdicţii. Chiar şi în
aceste condiţii, soluţia legislativă este doar una
temporară şi cu efect limitat, deoarece motivaţia
de ordin economico-politic este adevărata forţă
motrice a pirateriei maritime.
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REDEFINIREA ROLULUI STATULUI
CA GARANT AL SECURITĂŢII ÎN ERA
GLOBALIZĂRII
Dr. Filofteia REPEZ*
Cătălina TODOR**

Începutul de secol XXI este definit de o serie
de paradoxuri. În termenii securităţii, cu toate că
ne aflăm la un nivel crescut al interconexiunilor
si interdependentelor globale, acest lucru nu
se traduce printr-o lume mai sigură, mai puţin
conflictuală sau mai ordonată.
Cercetarea de faţă îşi propune să identifice
natura legăturii dintre globalizare şi securitate,
în conformitate cu literatura de specialitate şi
consecinţele acestei legături, din perspectiva
riscurilor şi ameninţărilor pe care globalizarea le
poate aduce la adresa securităţii. O ultimă parte a
prezentei cercetări este rezervată rolului statului
ca garant al securităţii în noua arhitectură a
mediului de securitate globalizat.
Cuvinte-cheie: globalizare; securitate; efecte
ale globalizării; riscuri, ameninţări asimetrice;
statul naţional.
1. Globalizare şi securitate.
Delimitări conceptuale
Globalizarea este poate unul dintre cele mai
actuale, dezbătute şi chiar controversate fenomene
la nivel mondial, având repercusiuni în toate ariile
activităţii umane şi, în consecinţă, asupra tuturor
sectoarelor şi dimensiunilor securităţii.
Literatura de specialitate abundă în studii
asupra globalizării însă, de cele mai multe ori,

aceasta este abordată din perspectivă economică,
întrucât mai uşor de observat şi cuantificat, în timp
ce legătura dintre globalizare şi securitate este mai
puţin exploatată, fiind mai dificil de observat şi
măsurat.
Pentru a putea stabili coordonatele legăturii
dintre securitate şi globalizare, este necesară o
abordare conceptuală ştiinţifică, în încercarea de a
delimita noţional ceea ce este şi ceea ce nu este
globalizarea şi ceea ce este securitatea, aceste
aspecte răsfrângându-se asupra naturii relaţiei
menţionate anterior.
Literatura de specialitate abundă în definiţii ale
procesului de globalizare.
Astfel, globalizarea poate fi definită ca fiind o
realitate a lumii contemporane ce îşi pune amprenta
asupra tuturor domeniilor activităţii umane
(economic, politic, militar, social, cultural, ştiinţific,
tehnologic, ecologic) şi adaugă o diferenţiere a
întâietăţilor unor niveluri de influenţă: „înainte de
toate, globalizarea este un proces geoeconomic şi
apoi, geopolitic şi geocultural … globalizarea este
un fenomen complex, ce are implicaţii profunde
în toate domeniile de activitate umană”1. Practic,
puterea economică este prima coordonată ce
transcede graniţele spaţiale, fiind creatoare de
interdependenţe şi interconexiuni, proces facilitat
de evoluţia tehnologică, comunicaţională şi a
mijloacelor de transport.
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O altă definiţie delimitează conceptul de
globalizare ca „nefiind un eveniment, ci o
expansiune în curs a procesului de interacţiune,
a formelor de organizare şi celor tradiţionale de
cooperare în afara spaţiului tradiţional definit de
suveranitate. Acţiunea are loc de o manieră mai
puţin localizată, mai puţin izolată prin structurile
transcontinentale şi interregionale încrucişate
şi suprapuse unele peste altele”2. De asemenea,
se face diferenţa dintre globalizare şi simplele
interconexiuni, anexând acestei dimensiuni şi cea
a inter-penetrărilor, măsurate prin circulaţia de
bunuri şi capital, cărora li se adaugă şi circulaţia şi
inter-penetrarea resursei umane şi a ideilor.
De asemenea, globalizarea ar putea însemna
„dominaţia unor idei, produse, puteri etc., dar ea nu
este egală şi nici universală”3. Acelaşi autor sublinia
şi lipsa unei definiţii riguroase a globalizării, fapt
ce creşte posibilitatea ca acest proces să „devină
un clişeu, o idee grandioasă, ce cuprinde absolut
tot ce se întâmplă în jurul nostru şi care nu poate fi
explicată coerent, sau cauza tuturor problemelor cu
care se confruntă economia mondială şi societatea
contemporană”.
Nu în ultimul rând, globalizarea este „o
noţiune controversată în sfera studiilor economice,
ştiinţelor politice şi studiilor culturale”4. Acest fapt
este confirmat de analiza literaturii de specialitate,
care aduce viziuni pozitiviste axate pe avantajele
globalizării, precum şi viziuni negativiste axate pe
efecte negative ale globalizării, şi, pe lângă acestea,
o viziune moderată ce îmbină cele două abordări,
făcând din globalizare un proces ce aduce atât
oportunităţi, cât şi vulnerabilităţi la adresa tuturor
dimensiunilor mediului internaţional.
În cercetarea noastră, ne vom raporta la una
din definiţiile apreciate ca fiind mai des uzitată:
„globalizarea reprezintă procesul prin care distanţa
geografică devine un factor tot mai puţin important
în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere
de natură economică, politică şi socio-culturală.
Reţelele de relaţii şi dependenţele dobândesc un
potenţial tot mai mare de a deveni internaţionale
şi mondiale”5. Considerăm că această definiţie
este suficient de cuprinzătoare, însă şi suficient de
generală şi neutră, nepunând accent nici pe efectele
negative, nici pe cele pozitive ale acestui proces.
Literatura de specialitate îi oferă conceptului
de securitate o multitudine de accepţiuni şi
definiţii, putându-se compara din acest punct de
vedere cu definirea conceptului globalizare. S-
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a ajuns la concluzia că „această noţiune nu este
absolută, ci relativă, proiectarea ei în plan naţional
sau internaţional relevă o anumită gradualitate a
abordării”6.
Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii
Române7, termenul de securitate provine din
latinescul securitas-securitatis, desemnează „faptul
de a fi la adăpost de orice pericol; sentimentul de
încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa
oricărui pericol…” Securitatea devine reală,
efectivă atunci când dobândeşte dimensiunile
certitudinii, iar în cazul securităţii colective,
nimic nu poate fi mai important decât certitudinea
frontierelor, unităţii şi integrităţii teritoriale ale
statelor, păstrării limbii, culturii şi spiritualităţii8.
La nivel practic, o definiţie a conceptului de
securitate suficient de cuprinzătoare, la care ne
vom raporta în ceea ce priveşte globalizarea şi
efectele legăturii securitate – globalizare, afirmă
că „securitatea este o stare reprezentată de sistemul
condiţiilor favorabile, interne şi internaţionale,
ecologice,
sociale,
economice,
militare,
diplomatice, politice, informaţionale şi culturale în
care fiinţează şi activează orice comunitate umană”.
La aceasta se adaugă o clasificare a ei în funcţie de
spaţiul geografic în care se manifestă: securitate
„naţională (când este vorba de teritoriul unui stat),
regională (cuprinde mai multe state dintr-o anumită
zonă geografică) şi internaţională (se referă la
întreaga planetă)”9. De asemenea, securitatea
naţională poate fi considerată o componentă a
securităţii internaţionale ce presupune „garantarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, apărarea statului naţional, suveran şi
independent, unitar şi indivizibil, consolidarea
ordinii de drept şi a instituţiilor democratice,
asigurarea unui nivel de trai decent populaţiei,
protejarea şi promovarea intereselor naţionale
în lume”10, în timp ce securitatea internaţională
„constituie o stare de echilibru dinamic, rezultat
al multiplelor şi complexelor interacţiuni dintre
statele lumii, în desfăşurarea firească a activităţii
umane” ce presupune „acea stare de normalitate a
mediului de securitate planetar, în care riscurile şi
ameninţările care ar putea aduce atingere integrităţii
fizice şi psihice ale persoanei, precum şi a bunurilor
materiale ale acesteia, se află sub controlul eficace
al celor care gestionează activitatea oamenilor atât
la nivel naţional, cât şi global”11.
Putem observa că, din punct de vedere al
ariilor de acţiune, conceptului de securitate
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i-au fost asociate diferite sectoare precum:
economic, politic, militar, de mediu etc. Aşa se
explică concepte precum: securitatea economică,
securitatea culturală, securitatea socială etc., care
fac ca securitatea să aibă aplicativitate în toate
laturile activităţii umane. Acelaşi lucru este valabil
şi în cazul conceptului de globalizare.
Atât globalizarea, cât şi securitatea sunt, fiecare
în parte, concepte cărora le lipseşte o claritate
noţională, legătura dintre cele două fiind astfel şi
mai greu de delimitat.
În contextul securităţii, este deosebit de
relevantă definiţia lui Philippe Delmas, care
denumea globalizarea „un ansamblu de concepţii
ideologico-politice, având ca numitor comun
analiza dimensiunilor planetare pe care leau căpătat problemele politice, tehnologice,
economice şi sociale cu care se confruntă omenirea
în prezent”12.
Aşadar, esenţial pentru ideea de securitate este
faptul că globalizarea nu acţionează unidimensional, ci în toate ariile activităţii umane (economic,
politic, social, cultural etc.) Securitatea naţională,
regională, internaţională sunt inegale şi de natură
să contracte dimensiunea spaţio-temporală, mărind gradul de interdependenţă şi interconexiune
a grupurilor ce interacţionează atât la nivel micro,
cât şi macro de decizie şi acţiune locală, regională
şi mondială. Globalizarea este un proces a cărui
principală caracteristică este paradoxul în sine,
explicat astfel: „globalizarea uneşte şi dezbină,
apropie şi desparte, dar şi fărâmiţează, sporeşte
bogăţia, dar extinde şi aria sărăciei”13.
Alţi autori văd în globalizare o necesitate a
epocii moderne, datorită posibilităţii de a reduce
vulnerabilităţile create de accelerarea avansului
tehnologic şi informatizării, „de adâncirea faliilor
strategice dintre lumea civilizată şi gravele ei efecte
de marginalizare a unor populaţii, regiuni şi chiar
continente, de combatere a ameninţărilor de toate
felurile şi gestionare a crizelor şi conflictelor”, însă
subliniază faptul că globalizarea are şi o „mulţime
de alte efecte, inclusiv negative, în planul securităţii
globale, regionale şi naţionale”14.
2. Riscuri şi ameninţări generate
de globalizare la adresa securităţii
Efectele globalizării asupra securităţii sunt mai
puţin studiate, din cel puţin două motive: aceste
efecte deseori fuzionează cu schimbările agendei

internaţionale odată cu sfârşitul competiţiei
superputerilor din timpul Războiului Rece;
efectele respective sunt mai greu de conceptualizat
şi măsurat spre deosebire de cele economice,
care, de exemplu, se manifestă şi măsoară prin
intermediul fluxurilor capitalului internaţional sau
prin utilizarea Internetului15.
Precum menţionam şi anterior, efectele, pe
care le putem considera în cercetarea noastră
efectele globalizării la adresa securităţii, sunt atât
pozitive, cât şi negative. Parte din aceste efecte pot
fi sistematizate astfel16:
• sentimentul apartenenţei sau al solidarităţii
statelor aparţinând aceleaşi regiuni poate cunoaşte
o accentuare. Ignacio Ramonet, spre exemplu,
susţinea că starea actuală este mai degrabă una de
haos, una din caracteristici fiind chiar renaşterea
sentimentelor naţionaliste şi chiar accentuarea
fundamentalismului17;
• amplificarea solidarităţii dintre statele lumii
în ceea ce priveşte menţinerea păcii regionale şi
mondiale, prevenirea şi menţinerea sub control a
conflictelor şi crizelor, soluţionarea problemelor
umanitare majore, a terorismului etc.;
• destructurarea şi restructurarea actualului
sistem internaţional pot determina apariţia unor
crize de natură diversă (economice, religioase,
etnice);
• interdependenţa economică sporită dintre
ţările lumii determină creşterea stabilităţii la nivel
regional şi global;
• creşterea sensibilităţii economiei mondiale
faţă de orice disfuncţionalitate sau dificultate
locală sau regională;
• reducerea posibilităţilor de anticipare şi
prevenire a crizelor economico-financiare;
sincopele politico-economice internaţionale pot
ameninţa şi perturba capacitatea tehnologică şi
militară a unei ţări sau a mai multora;
• reducerea nivelului securităţii naţionale
datorită gradului mare de dependenţă faţă de
resursele, informaţiile şi tehnologiile din alte
ţări; interdependenţele internaţionale pot afecta
independenţa deciziilor guvernelor în concordanţă
cu interesul naţional, cu repercusiunile negative
asupra altor domenii faţă de cel economic
(identitatea culturală, controlul grupărilor
infracţionale şi mafiote transfrontaliere etc.);
• apariţia şi proliferarea unor ameninţări şi
riscuri asimetrice cu efecte negative, resimţite de
numeroase ţări: proliferarea reţelelor teroriste şi

IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2013

93

ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI
mafiote de trafic de persoane, droguri, armamente,
tehnologii militare şi nucleare; acţiuni de penetrare
a sistemelor informaţionale şi bancare; acţiuni
de dezinformare şi manipulare a informaţiilor;
diminuarea autorităţii statului şi favorizarea
creării unor structuri autonome de tip mafiot cu
puternice ramificaţii internaţionale, ceea ce duce
la globalizarea crimei organizate; accentuarea
dependenţei financiar-economice şi politice a
statelor în curs de dezvoltare faţă de cele dezvoltate;
expansiunea imigraţiei clandestine; probleme
legate de mediul înconjurător.
Putem afirma că efectele pozitive ale globalizării sunt date, în special, de avantajele gradului
ridicat de cooperare la nivel internaţional, în timp
ce efectele negative sunt consecinţele unei evoluţii
mult prea rapide ale interacţiunilor dintre umanitate şi resursele strategice (resursele informatice,
resursele tehnologice moderne etc.), pe de-o parte,
şi dintre civilizaţii şi valori, pe de altă parte.
Legat de provenienţa acestor efecte, unii autori susţin că se datorează procesului globalizării:
„globalizarea implică ... relaţii biunivoce (între
state cu nivel de dezvoltare asemănător) şi relaţii
univoce (între state cu nivel diferit de dezvoltare),
fiind activă (în primul caz), respectiv pasivă (în
cel de-al doilea), în funcţie de puterea economică,
politică şi culturală a statelor angajate în procesul
respectiv”18. Kofi Annan, fost secretar general al
ONU, constata faptul că „beneficiile globalizării
sunt distribuite neuniform, pe când dezavantajele
revin tuturor”19.
Raportându-se la riscurile de securitate, Ignacio
Ramonet remarcă faptul că cele mai profunde efecte
ale globalizării se regăsesc în complicarea însăşi a
noţiunii de „ameninţare”, „duşmanul devenind un
monstru cu mii de feţe care pot să însemne boom
demografic, droguri, mafie, proliferare nucleară,
fanatism etnic, SIDA, virusul Ebola, crimă
organizată, fundamentalism islamic, efect de seră,
deşertificare, migraţie a populaţiei, nori radioactivi
etc.”20 De asemenea, autorul atrage atenţia asupra
faptului că aceste ameninţări nu au graniţe, riposta
neputându-se face cu arme tradiţionale de război.
Legat de dimensiunea teritorială a securităţii,
în primul rând se vor manifesta riscurile la adresa
securităţii naţionale şi abia apoi cele la adresa
securităţii regionale şi globale. Practic, toate aceste
ameninţări au implicaţii întâi în dimensiunea
locală, apoi, în funcţie de propagarea acestora, în
cea regională sau internaţională.
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Globalizarea, de asemenea, poate duce şi
la creşterea de ocurenţă a concretizării unor
riscuri prin simplul fapt că a modificat radical
„capabilităţile puse în slujba ameninţărilor”21.
Globalizarea creează oportunităţi şi pentru agenţii
producători de insecuritate prin intermediul
tehnologiei, diversificării şi dezvoltării mijloacelor
de comunicare şi transport.
Victor D. Cha apreciază că cei care produc aceste ameninţări pot fi actori statali, actori non-statali,
până la indivizi. Apare însă o întrebare simplă: cui
îi rămâne sarcina de a se opune acestora şi care
este rolul statului în această ecuaţie? În rândurile
următoare, cercetarea de faţă încercând să găsească un răspuns posibil la această întrebare.
3. Globalizarea şi rolul statului
în asigurarea securităţii
Ameninţările şi riscurile de securitate apărute
ca urmare a procesului de globalizare aduc în
prim-plan necesitatea unei „noi ordini” care să
redefinească actorii responsabili pentru securitatea
individuală, naţională, regională, globală. Procesul
de remodelare a lumii poate fi exemplificat prin
următorul aspect: „în ultimul deceniu, evenimente,
fenomene şi mutaţii din ce în ce mai dinamice şi
complexe au accelerat procesul de remodelare
a lumii … ducând spre acea nouă ordine, o nouă
reaşezare a sistemului internaţional”22. Exemplele
de manifestări de acest gen sunt numeroase: 11
septembrie 2001, atentatele teroriste de la Madrid
şi Londra, precum şi transformările organizaţiilor
regionale (extinderea NATO şi UE spre Est,
reformarea UE prin adoptarea Tratatului de la
Lisabona din 2009 şi a NATO prin adoptarea
Noului Concept Strategic din 2010) sau creşterea
influenţei Chinei, încălzirea globală, apariţia unor
pandemii de tipul A/H1N1, războiul din Libia,
revoltele populare din Nordul Africii şi Orientul
Mijlociu de la începutul anului 2011, creşterea
frecvenţei crizelor energetice.
Reaşezarea sistemului internaţional este de
natură să schimbe poziţia statului naţional atât
din punct de vedere al acţiunilor de combatere a
riscurilor de securitate actuale, cât şi al structurilor
de securitate în curs de redefinire din cadrul
organizaţiilor regionale.
În mod tradiţional, statul a fost considerat
garantul securităţii, puterea fiind măsurată în
termeni de capacitate militară, putere economică şi
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resurse naturale. Capacitatea de a transforma aceste
active în exercitarea de influenţă, l-a determinat pe
Sean Kay să susţină faptul că globalizarea forţează
statele să reconceptualizeze înţelesul noţiunii de
putere23. Globalizarea, în viziunea aceluiaşi autor,
aduce importante schimbări în natura dinamicii
puterii: puterea asimetrică, puterea statului, rolul
resursei umane, rolul ideilor şi puterea mass-mediei.
Prin urmare, puterii i se adaugă noi coordonate
precum: resursa umană, resursa informaţională şi
avansul tehnologic24. Având în vedere dinamica,
fluxul şi circulaţia internaţională a acestor surse
de putere şi faptul că acestea depăşesc graniţele
statului naţional şi posibilitatea acestuia de a deţine
controlul total asupra lor, poziţia tradiţională a
statului se află într-un proces de redefinire. Practic,
„nici un stat, indiferent de mărimea sa (suprafaţă
şi număr de locuitori), nivel de dezvoltare
economică, regim politic, putere militară etc. nu se
poate opune acestui proces” al globalizării şi că se
tinde spre „realizarea unei comunităţii mondiale”
care schimbă „întreaga viaţă a naţiunilor”25.
Acest aspect, raportat la conceptul de securitate,
se traduce prin modificarea implicării statului în
asigurarea şi menţinerea securităţii.
Analizând rolul statului în noua arhitectură
generată de globalizare, extrem de pertinentă
este următoarea constatare: „teoriile globalizării
prezintă fie scenarii hiperglobaliste, fie scenarii
stato-centriste” 26. Se subliniază, astfel, faptul
că suveranitatea statelor este pusă sub semnul
întrebării, argumentul fiind „lipsa de relevanţă
a jurisdicţiei ancorate în geografia statelor”, în
condiţiile în care „ globalizarea fisurează din
ce în ce mai mult graniţele geografice”, punând
accentul pe transferul influenţei de la spaţiului
geografic la ciberspaţiu27. „Suveranitatea devine
relativă” este o altă constatare şi se susţine ideea
că „problema fundamentală cu care se confruntă
orice stat rămâne identificarea unui nou echilibru
între competitivitatea internaţională şi prezervarea
coeziunii naţionale, între noile exigenţe
geoeconomice şi cele ale geopoliticii şi geostrategiei
tradiţionale”. Ca soluţie pentru imposibilitatea
statului de a se sustrage de la efectele globalizării,
se apreciază ca unică posibilitate „substituirea
conceptului de stat înţeles ca un tot unitar suveran,
cu acela de stat înţeles ca loc de concentrare a
reţelelor şi raporturilor de influenţă”28.
Un fapt real şi vizibil la nivelul acţiunilor
internaţionale este acela că statul naţional nu se află

la sfârşitul existenţei sale, însă ceea ce se schimbă
este spaţiul în care aplică acţiunile de securitate –
„un spaţiu post-suveran a cărui spectru se situează
de la aranjamente nestatale la cele sub-statale şi
trans-statale” – şi faptul că statul are mai puţin
control, globalizarea acţionând în ambele sensuri
– „lărgire a graniţelor, dar şi slăbire a lor”. Rolului
tradiţional de securitate (apărarea teritoriului şi a
suveranităţii), globalizarea îi adaugă necesitatea
apărării activelor tehnologice şi informaţionale29.
Aceste afirmaţii sunt întărite şi argumentate şi de
alţi specialişti: statul nu apune, „statul rămâne,
în termeni de economie, societate şi cultură,
actorul principal atât în cadrul globalizării, cât şi
al regionalizării, poziţia sa fiind tot mai încărcată
de procese de interdependenţă care îi permit să îşi
atingă scopurile doar prin cooperarea cu terţii”30.
Altă idee pune accent pe transferarea unei
„serii de caracteristici specifice conceptului
tradiţional al suveranităţii statale … în competenţa
unor organizaţii regionale şi/sau internaţionale
cu atribuţii recunoscute în planul securităţii
umane”31.
Procesul globalizării face din state „agenţii ale
aşa-numitului sat planetar”32, în care indivizii şi
societăţile nu mai sunt protejaţi şi constrânşi de
graniţe, ceea ce înseamnă că oamenii şi mărfurile
sunt eliberate de contextul geografic. Pe de altă
parte, noţiunii de sat planetar îi sunt asociate
conotaţii negative: satul global/planetar rămâne
cel puţin pentru viitor o utopie şi pentru că,
după părerea multora, acesta nu este nici măcar
de dorit33. În acest context, autorii fac apel la
conceptul de guvernare globală, adică politica
noii ordini mondiale ca răspuns la globalizare,
afirmând că statul naţional este prea mic pentru
a face singur faţă în mod eficient la problemele
globale şi susţin eroziunea lui, nemaiputându-şi
îndeplinii unele „funcţii importante ale sale (de
exemplu: siguranţa cetăţenilor săi în această epocă
a armelor de distrugere în masă)”34.
Conform conceptului de guvernare globală,
statul îşi păstrează propriile funcţii de reglementare
şi se umple golul deficitului de reglementare prin:
cooperare, constituirea unor forme politice, al
implicării societăţii civile (la nivel global) şi al
consolidării organizaţiilor internaţionale35.
Putem observa astfel cât de actuală şi
importantă este dezbaterea despre rolul statului în
era globalizării. Aflat într-o continuă reconfigurare,
mediul internaţional este conturat de paradoxuri
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în care haosul şi ordinea, statul şi geopolitica,
organizaţiile internaţionale şi guvernare globală
coexistă tandemic.
Rolul statului în noua arhitectură de securitate
este acela de a asigura securitatea cetăţenilor
săi, iar împreună cu ceilalţi actori ai sistemului
internaţional, să preîntâmpine ocurenţa riscurilor
de securitate transfrontaliere. Este cert faptul că
statul nu mai poate acţiona ca unic responsabil şi
garant al securităţii, trebuind să acţioneze împreună
cu şi în funcţie de o serie de actori internaţionali,
regionali, naţionali şi locali precum: organizaţiile
internaţionale (ONU, Banca Mondială, FMI etc.),
blocuri regionale (NATO, UE, OSCE etc.), massmedia (de la canalele internaţionale de televiziune,
precum CNN sau BBC, până la reţelele de
socializare), ONG-urile (Asociaţia pentru
Securitate şi Siguranţa Internaţională a ONGurilor, Grupul Internaţional al Crizelor, Federaţia
Internaţională a Drepturilor Omului), societatea
civilă.
Raportându-ne la linia trasată de analiza
precedentă a literaturii de specialitate, putem face
următoarele constatări:
• statul nu mai poate face faţă singur unor
provocări care depăşesc sfera graniţelor naţionale;
• realitatea privind legătura globalizare
– securitate se află la mijlocul distanţei dintre
abordările stato-centriste şi cele hiperglobaliste;
• era statului nu apune, având în vedere că din
punct de vedere al securităţii, acesta ar trebui să fie
umbrela sub care are loc „concentrarea reţelelor şi
raporturilor de influenţă”36;
• securitatea în era globalizării trebuie să
fie rezultatul cooperării dintre stat şi actori
internaţionali, regionali, locali.
În acest context, decisiv pentru securitate este
modul în care statul va reuşi să creeze echilibru
între sarcinile transferabile mediului global şi
sarcinile imperativ naţionale.
Concluzii
Globalizarea şi securitatea sunt două concepte,
pe cât de actuale şi extinse din punct de vedere
al ariei de acţiune, pe atât de lipsite de o clară
delimitare conceptuală. Acest fapt duce la
dificultatea măsurării efectelor globalizării în
dimensiunea de securitate, cauză pentru care
legătura dintre cele două concepte este relativ
puţin abordată în literatura de specialitate, în
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general abordările fiind centrate pe dimensiunea
economică a globalizării. Este indubitabil faptul
că repercusiunile globalizării asupra securităţii
sunt exercitate atât la nivelul provocărilor la
adresa securităţii, cât şi la nivelul actorilor garanţi
ai securităţii.
Din punct de vedere al provocărilor, lucrarea de
faţă şi-a propus să arate că acestea rezultă, în primul
rând, din cauza amprentei pe care globalizarea o
are asupra însuşi a termenului de „ameninţare” ce
devine o noţiune din ce în ce mai greu de delimitat,
acţionând în toate sferele activităţii umane
(economic, social, cultural, politic, militar), cât şi
la nivelul mediului înconjurător, prin dimensiunea
ecologică a securităţii. Ameninţările de natură
diversă se manifestă atât la nivel individual, cât şi
local, naţional, regional şi internaţional.
Din punct de vedere al actorilor garanţi ai
securităţii, un aspect foarte important pentru mediul
actual al securităţii evidenţiat de prezenta lucrare
este schimbarea ce intervine datorită contextului
creat de globalizare la nivelul rolului statului în
asigurarea securităţii. Era statului nu apune, ci
se redefineşte, statul nemaifiind singurul garant
al securităţii, ci acţionând împreună cu alţi actori
globalizaţi sau actori ai globalizării: organizaţiile
internaţionale, blocurile regionale, mass-media,
ONG-urile etc.
Actualmente, lumea secolului al XXI-lea se află
într-un plin proces de remodelare a mediului de
securitate internaţional, context în care dezbaterile
şi preocupările pe tema globalizării şi securităţii
sunt mai mult decât necesare.
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CONSIDERAŢII GENERALE
PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL
ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE
INTERGUVERNAMENTALE
Dr. Mădălina Virginia ANTONESCU*

Regimul juridic al organizaţiilor internaţionale
interguvernamentale (în absenţa unei definiţii
juridice unanim admise de state) este important
pentru a înţelege principiile ordonatoare ale
mediului politic internaţional de la începutul
secolului XXI, nevoia de securizare a acestuia,
nevoia de cooperare între state pentru a se atinge
obiective de interes comun. În prezentul articol,
încercăm să facem o scurtă analiză a doctrinei în
materie pentru a releva cadrul juridic general în
care statele pot constitui astfel de entităţi, cât şi
elementele lor specifice, care le disting în raport
cu alţi actori.
Cuvinte-cheie: organizaţie internaţională
interguvernamentală; principiul specificităţii;
membri originari; membri admişi; excludere;
retragere.
1. O încercare de definire juridică a
noţiunii de „organizaţie internaţională
interguvernamentală”
În partea a doua a secolului XX şi începutul secolului XXI, importanţa organizaţiilor internaţionale de tip interguvernamental a cunoscut o continuă creştere, în paralel cu un fenomen de proliferare a acestor entităţi juridice cu roluri multiple, însă
bine stabilite de către state. Adesea, ele joacă un

rol definitoriu în stabilirea sau recunoaşterea unui
comportament democratic pentru statele de pe diferite continente, în securizarea mediului politic şi
militar internaţional (organizaţii cu profil militar
defensiv), în combaterea fenomenului terorismului internaţional, în apărarea drepturilor omului, în
domeniul dreptului umanitar şi în alte numeroase
domenii de activitate în care se cere cooperare comună şi un efort susţinut din partea statelor pentru
prezervarea păcii şi răspândirea democraţiei pe
glob, cât şi a respectului pentru drepturile omului
şi libertăţile individuale. De aceea, este, important
să înţelegem formarea şi elementele lor definitorii,
care le conferă individualitate şi eficienţă în planul politic şi juridic internaţional ori regional, în
combaterea diferitelor tipuri de fenomene specifice mediului internaţional de la începutul secolului
XXI.
Conform lui Jean Combacau1, datorită diversităţii şi numărului crescut al organizaţiilor internaţionale, o definiţie generală ce ar reţine elementele
comune ale organizaţiilor internaţionale interguvernamentale nu ar putea avea decât un caracter
teoretic2. În această opinie, organizaţia internaţională este definită ca fiind „un grup cu vocaţie
permanentă, compus în mod esenţial din state şi
creat de către acestea pe baza unei convenţii în general multilaterală, grup dotat cu organe proprii şi
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dispunând de competenţe atribuite”. Organizaţiile
internaţionale, în această accepţiune, se bazează
pe un „principiu al specificităţii”: astfel, în virtutea
„caracterului instrumental sau funcţional” pe care
îl posedă organizaţiile internaţionale, fiecăreia dintre acestea îi sunt încredinţate atribuţii specifice,
în temeiul unui tratat interstatal. Organizaţiile internaţionale dispun, prin voinţa statelor care le-au
fondat, de un personal propriu, „asigurând funcţionarea organelor colegiale”; ele beneficiază „şi
de o finanţare de origine statală şi eventual, de o
personalitate internaţională, exercită activităţi normative şi/sau operaţionale, conform dispoziţiilor
cuprinse în actul constitutiv”3.
Comisia de Drept Internaţional a ONU, prin
raportorul său, G. Fitzmaurice, a propus în cadrul
lucrărilor sale, în 1956, o definiţie a organizaţiei
internaţionale privite ca „o asociere de state4,
constituită prin tratat, înzestrată cu o constituţie
şi cu organe comune şi posedând o personalitate
juridică distinctă de cea a statelor membre”. Deşi
a fost acceptată în general, în doctrina de drept
internaţional, această definiţie nu este şi cea
reţinută în textul Convenţiei de la Viena privind
dreptul tratatelor, din 1969. Astfel, în art. 2 al
acestei Convenţii se stabileşte că „organizaţia
internaţională” este o sintagmă echivalentă cu
„organizaţia interguvernamentală”, deci accentul
se pune pe calitatea participanţilor la organizaţie,
aceştia trebuind să fie doar statele5 (nu se reţin însă
şi celelalte elemente distinctive ale organizaţiei
internaţionale la care face referire doctrina).
La momentul actual, nu putem spune că
există o definiţie juridică precisă şi unanim
admisă a organizaţiei internaţionale în dreptul
internaţional6.
Totuşi, în definiţia organizaţiei internaţionale
trebuie introdus şi elementul „voinţei autonome”
a organizaţiei7. Acest element („voinţa proprie8,
ce îşi găseşte expresia în personalitatea juridică a
organizaţiei”) apare şi în definiţia oferită de Mircea
Maliţa cu privire la organizaţia internaţională9
care este considerată „o instituţie permanentă,
constituită ca entitate juridică, formată în general
din state, pentru anumite scopuri, având o voinţă
proprie şi care reflectă voinţa majorităţii statelor
membre”10.
Conform altui autor, din moment ce nu putem
vorbi de o definiţie universal valabilă cu privire la
organizaţiile internaţionale, nu există trăsături care
pot fi identificate ca „prestabilite”11.

Un element esenţial pentru existenţa juridică a
unei organizaţii internaţionale presupune asocierea
statelor pentru atingerea unor obiective comune12
(în cazul organizaţiilor de integrare, în care nivelul
de autonomie al acestora faţă de statele membre
este mai ridicat în comparaţie cu organizaţiile de
cooperare, putându-se vorbi de existenţa unor
adevărate obiective specifice ale organizaţiei, ca
entitate distinctă faţă de voinţa statelor).
Crearea unei organizaţii internaţionale prin tratate internaţionale încheiate între state suverane,
tratate având diferite denumiri (cartă, statut, constituţie) constituie un element distinctiv în definirea unei astfel de entităţi, potrivit doctrinei13.
De asemenea, un alt element constitutiv pentru
o organizaţie internaţională, potrivit doctrinei,
priveşte existenţa unei structuri instituţionale
proprii, un număr de organe cu funcţionare
permanentă sau periodică, în funcţie de specificul
organizaţiei respective, prin care aceasta să îşi
desfăşoare activitatea prevăzută în actul său
constitutiv. Între aceste organe, consideră doctrina,
trebuie să fie cel puţin un organ reprezentativ al
tuturor statelor membre14.
În fine, trebuie precizat că organizaţiile
internaţionale sunt supuse, în ceea ce priveşte
crearea, scopurile, activităţile lor, normelor de
drept internaţional şi în special, a principiilor
fundamentale de drept internaţional15, acest aspect
reprezentând un alt element constitutiv al unei
organizaţii internaţionale.
Prin cumularea elementelor constitutive ale
unei astfel de entităţi, aceasta ar căpăta automat
personalitate juridică proprie (de drept intern şi
internaţional)16.
Având însă în vedere originea recentă a acestui
concept juridic („organizaţia internaţională”), nu
se poate spune că ar exista o definiţie riguroasă,
clară, unanim acceptată a acestei instituţii de
drept internaţional, aplicabilă la nivel regional şi
internaţional.
2. Raporturi juridice ale organizaţiei
internaţionale cu statele membre
În ceea ce priveşte acest subiect, trebuie precizat
de la bun început faptul că ne vom referi pe scurt
la unele aspecte, precum dobândirea şi pierderea
calităţii de stat membru17.
Astfel, un stat va putea adera la o organizaţie
internaţională în condiţiile în care va demonstra
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că poate să-şi asume obligaţiile prevăzute în
actul constitutiv şi că îşi poate aduce contribuţia
la îndeplinirea obiectivelor de interes comun din
actul constitutiv18.
Este esenţial, în această perspectivă, să fie
reliefată natura voluntaristă a organizaţiei
internaţionale, ca formă de cooperare între
state19, deoarece, în virtutea caracterului lor
suveran, statele nu pot fi obligate să participe la
activitatea organizaţiilor internaţionale sau să îşi
asume obligaţii juridice în raport cu aceasta, ori să
accepte obiectivele din actul său constitutiv şi nici
să respecte deciziile luate de organele organizaţiei
internaţionale respective.
Deşi organizaţiile internaţionale sunt numeroase şi diverse20, există reguli comparabile, care ne
permit determinarea unui regim juridic aplicabil
„statutului de membru” al organizaţiei (ne referim la regulile juridice generale referitoare la dobândirea şi la pierderea statutului de membru).
Astfel, în privinţa dobândirii statutului de
membru al unei organizaţii internaţionale, trebuie
precizat că acesta este obţinut fie prin participarea
statului în cauză la elaborarea actului constitutiv
al organizaţiei, fie prin aderarea statului, la un moment ulterior elaborării acestui act, la organizaţia
respectivă21.
În primul caz, calitatea de „membru fondator”
al organizaţiei internaţionale este o consecinţă
juridică a participării statului la crearea
organizaţiei, la elaborarea actului său constitutiv
(deşi în doctrină22 se subliniază faptul că nu există
nici o ierarhie, nici o distincţie între aceste state şi
cele care au aderat ulterior la organizaţie, ambele
categorii fiind „membri deplini” ai organizaţiei,
deci neavând un statut juridic diferit din punctul
de vedere al drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în
actul constitutiv al organizaţiei).
După cum s-a arătat în literatura de specialitate,
intrarea unui stat într-o organizaţie internaţională
are un caracter voluntar dublu (presupunând atât
manifestarea de voinţă a statului respectiv, cât şi
o manifestare de voinţă din partea organizaţiei
înseşi)23. Dacă membrii originari (sau fondatori)
ai organizaţiei dobândesc această calitate juridică
prin ratificarea actului constitutiv al organizaţiei
(pe care în prealabil l-au negociat şi l-au semnat),
membrii admişi pot participa la activităţile
organizaţiei ca membri deplini abia după ce au
parcurs o procedură de admitere anumită (realizată
prin aderare), ale cărei condiţii sunt de regulă,
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specificate în actul constitutiv al organizaţiei24.
Dată fiind varietatea prevederilor din aceste acte
juridice aflate la baza organizaţiilor internaţionale,
este destul de dificil să se identifice reguli general
aplicabile referitoare la aderarea statelor.
O tendinţă remarcată în doctrină şi legată de
organizaţiile internaţionale regionale priveşte
existenţa unei condiţionări a statului care doreşte să
intre într-o astfel de organizaţie, de apartenenţa sa
la o anumită arie geografică25 (în alte cazuri, alături
de criteriul geografic se adaugă şi un criteriu de
ordin economic sau politic).
În general însă, diversitatea şi numărul mare de
organizaţii internaţionale determină existenţa în
actul constitutiv al fiecăreia din aceste organizaţii,
a unor condiţii proprii, specifice, legate de
dobândirea statutului de membru, în funcţie de
obiectivele organizaţiei26 .
În ceea ce priveşte cerinţele procedurale impuse de actul constitutiv pentru dobândirea statutului de membru al organizaţiei, se poate spune că
acestea diferă de la caz la caz, în funcţie de forma
actului constitutiv (tratat internaţional, care va fi
supus procedurilor de ratificare sau de acceptare;
acord în formă simplificată). Însă, după cum apreciază o parte a doctrinei, este fundamental ca statul
în cauză să îşi exprime consimţământul de a deveni parte la actul constitutiv, conform dispoziţiilor
sale constituţionale27.
O altă condiţie procedurală legată de obţinerea
statutului de membru al organizaţiei se referă la
depunerea instrumentelor de ratificare sau de
aprobare, de către statul ce aderă, la depozitarul (stat
sau organizaţie) actului constitutiv al organizaţiei
respective. Această etapă are loc, de regulă, după
decizia organizaţiei în cauză de a accepta statul
respectiv ca membru şi după ce acesta din urmă şia îndeplinit formalităţile constituţionale interne.
În ceea ce priveşte statutul juridic al membrilor
în cadrul organizaţiei, acesta este, în principal,
unul guvernat de prevederile din actul constitutiv
şi completat cu actele adoptate ulterior de
organele acesteia. Astfel, în temeiul calităţii sale
de „membru deplin” în cadrul organizaţiei – dar
rămânând un stat suveran –, statul respectiv trebuie
să respecte obligaţiile juridice luate în temeiul
actului constitutiv al organizaţiei şi să îşi exercite
drepturile specifice în calitate de stat membru.
De regulă (deoarece pot exista şi cazuri în care
intervine caracterul obligatoriu al actelor derivate
ale organizaţiei, dar şi centralizarea interpretării
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actului constitutiv de către un organ al organizaţiei, cazuri tipice pentru organizaţii internaţionale de
integrare), organizaţia internaţională serveşte statelor membre ca un forum de cooperare, ca un loc
de negociere permanentă între acestea (fără însă ca
organizaţia în cauză să îşi piardă caracterul decizional autonom). În plus, organizaţia internaţională
poate sancţiona28 statele membre prin decizia organelor sale, în cazul nerespectării de către state a
obligaţiilor ce decurg din statutul de membru.
Nu putem să omitem şi problema pierderii
calităţii de membru (cauzele care produc
acest efect juridic fiind: retragerea voluntară;
excluderea; dispariţia organizaţiei; dispariţia
statului membru).
În privinţa retragerii voluntare a unui stat dintr-o organizaţie internaţională, trebuie menţionată
încă de la început diversitatea prevederilor cuprinse în actele constitutive ale organizaţiilor internaţionale (aspect care se reflectă în controversele din
doctrină referitoare la acest aspect). Astfel, dacă o
parte a doctrinei consideră că dreptul de retragere al statelor dintr-o organizaţie internaţională are
un caracter absolut, fiind o formă de manifestare
a suveranităţii statului (prin urmare, chiar atunci
când nu este prevăzut expres în actul constitutiv,
dreptul de retragere există, deoarece rezultă din suveranitatea statului)29, o altă parte a doctrinei pretinde (pe baza regimului juridic al retragerii statelor din tratatele multilaterale şi considerând actele
constitutive ale organizaţiilor internaţionale a fi
tratate multilaterale) că retragerea poate interveni
doar în condiţiile unei schimbări fundamentale a
scopurilor organizaţiei în cauză30. În opinia noastră, având în vedere calitatea de subiect derivat de
drept internaţional a organizaţiei internaţionale în
raport cu statele, faptul că organizaţiile internaţionale nu au caracter suveran precum statele, şi având
totodată în vedere şi natura juridică voluntară a
acestor entităţi, bazată pe liberul consimţământ al
statelor de a deveni membri ai acestora, deci şi posibilitatea de a părăsi oricând organizaţia în cauză,
suntem de acord cu prima viziune doctrinară.
În general, retragerea statului din organizaţie
poate interveni în urma unei iniţiative a statului
membru care se află în dezacord cu organizaţia31.
O mare parte a actelor constitutive ale
organizaţiilor internaţionale prevăd expres cazul
retragerii unilaterale din organizaţie (tratatul
NATO, Constituţia FAO, Convenţia ICAO),
prevăzându-se şi termene precise (de la un an

la 5 ani) ale căror durate variază în funcţie de
organizaţie (cu precizarea că, în alte cazuri, de pildă
pentru organizaţii ca FMI ori BIRD, retragerea
produce efecte imediate). Existenţa unei prevederi
exprese în actul constitutiv privind retragerea
unilaterală permite reglementarea consecinţelor
juridice ale retragerii, dar poate reduce, în acelaşi
timp, modalitatea sa de exercitare, prin impunerea
unei condiţii de preaviz32, permiţând negocierea
retragerii, dacă nu chiar o influenţare a statului în
cauză de a renunţa la retragere. Pe de altă parte, o
înscriere formală a dreptului de retragere în actul
constitutiv ar putea prezenta riscul de slăbire a
organizaţiei, riscul de eşec al acesteia, înscrierea
acestui drept putând fi interpretată ca o încurajare
a statelor de a părăsi oricând organizaţia.
O condiţie expresă pentru ca retragerea să producă efecte juridice este obligaţia statului membru
de a notifica hotărârea sa organizaţiei din care doreşte să se retragă33 (de exemplu, retragerea SUA
şi a altor state occidentale din OIM în 1977 şi din
UNESCO, în 1984), fără ca retragerea să împiedice pe viitor ca statul în cauză să revină asupra
hotărârii sale şi să redevină membru al organizaţiei
din care, la un moment dat, s-a retras.
Doctrina dezbate şi problema practicii
retragerii neautorizate în mod expres; astfel,
potrivit dreptului tratatelor, este admisibil ca
retragerea să fie justificată prin natura multilaterală
a tratatului (în lucrările preparatorii ale Cartei de la
San Francisco, retragerea pare a fi considerată ca
un drept implicit al statelor).
În ceea ce priveşte efectele retragerii, pentru
trecut subzistă obligaţiile născute anterior, iar
pentru viitor, statul care se retrage va rămâne legat
de regulile tratatului dar care au o natură cutumiară
(de exemplu, interdicţia recursului la forţă, din art.
2, alin. 4/Carta ONU)34.
În ceea ce priveşte excluderea35 unui stat
membru dintr-o organizaţie internaţională, ca un
alt caz specific de încetare a calităţii juridice de
membru al unei organizaţii internaţionale, aceasta
este privită în doctrină fie ca o sancţiune, fie ca o
măsură de protejare a organizaţiei36.
Prin excludere, indiferent de perspectiva sub
care este privită, statul pierde drepturile de care
beneficia ca membru în acea organizaţie şi totodată,
nu mai este ţinut să îşi îndeplinească obligaţiile
juridice asumate în raport cu organizaţia. În
practică, nu sunt numeroase cazurile de excludere
a statelor din organizaţiile internaţionale37.
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Excluderea poate fi prevăzută expres în actele
constitutive ale organizaţiilor internaţionale, însă
nu există o regulă general valabilă privind cerinţele
statutare referitoare la adoptarea deciziei de
excludere a statului respectiv. În unele organizaţii
internaţionale în care deciziile se iau cu unanimitate
de voturi, precum Liga Arabă, statul căruia i s-ar
aplica procedura excluderii nu are drept de vot;
în majoritatea organizaţiilor internaţionale este
nevoie de votul cu 2/3 din numărul membrilor,
pentru adoptarea deciziei de excludere38. Există
însă şi organizaţii internaţionale ale căror acte
constitutive nu prevăd expres excluderea membrilor
săi. În practică însă, nimic nu împiedică statele
membre să exercite presiuni, individual sau în
cadrul organelor din respectiva organizaţie, pentru
a determina retragerea unilaterală, voluntară a
statului ce nu mai îndeplineşte condiţiile statutare
impuse de calitatea de membru39.
Un act constitutiv care nu prevede expres
excluderea membrilor din organizaţie poate fi
oricând amendat de statele membre, în sensul
includerii unei astfel de prevederi.
În practică, adoptarea de către adunarea
generală a organizaţiei a propunerii de amendare
a actului constitutiv a determinat statul în cauză
să se retragă din organizaţie înainte de ratificarea
amendamentului de către statele membre (de
exemplu, retragerea Africii de Sud, în 1961, din
OIM). În alte cazuri, s-a procedat la excluderea
plenipotenţiarilor unor state membre din organele
acelei organizaţii sau la lipsirea lor de dreptul de a
vota în cadrul acelor organe (cazul Africii de Sud
şi al Portugaliei, ai căror plenipotenţiari au fost
excluşi de la Conferinţa UIT şi de la Congresul
UPU, în anii `60).
Pierderea calităţii de membru a unei organizaţii
internaţionale poate fi cauzată de dispariţia
statului membru (dispariţia sa ca subiect de drept
internaţional antrenând automat şi pierderea calităţii
de membru al organizaţiilor din care făcea parte)
sau dizolvării organizaţiei internaţionale ca atare
(indiferent dacă pentru dizolvarea organizaţiei a
fost nevoie de consimţământul tuturor membrilor
sau de o parte a acestora40).
Trebuie să mai menţionăm însă şi alte aspecte
legate de relaţia juridică dintre statele membre şi
organizaţia internaţională din care fac parte. Astfel,
statele membre au anumite obligaţii juridice în
raport cu organizaţia (trebuind să se conformeze,
în calitate de membri, deciziilor acesteia, în special
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dreptului derivat, emis de organele respectivei
organizaţii)41.
În ceea ce priveşte cazul statelor membre
care nu îşi îndeplinesc obligaţiile pe care le au în
virtutea actului constitutiv al organizaţiei, acestora
li se pot aplica diferite tipuri de sancţiuni, mergând
de la suspendarea dreptului de vot al statelor care
nu au plătit contribuţiile lor (procedură aplicată de
organele ONU contra Campuciei în 1977) până
la excluderea membrilor care au încălcat în mod
grav anumite prevederi (de exemplu, încălcarea
art. 3/Statutul Consiliului Europei, care protejează
drepturile omului şi libertăţile fundamentale,
ceea ce a dus la o retragere a Greciei ameninţate
cu expulzarea, din această organizaţie, în 1969,
înainte de a reveni în 1971 în cadrul organizaţiei
Consiliului Europei).
Concluzii
Conchizând, putem spune că, în ciuda
caracterului neuniform al regimului juridic al
organizaţiilor internaţionale interguvernamentale
şi al controverselor din doctrină privind formarea
lor, elementele constitutive, condiţiile de
dobândire/de pierdere a calităţii de membru, aceste
entităţi juridice cunosc o proliferare deosebită în
mediul politic internaţional de la începutul acestui
secol, demonstrând atât caracterul normativ cât şi
instituţionalizat al acestui mediu, în care statele iau
decizii şi acţionează pe baza unor obiective comune
(dacă ne referim la raţiunile creării numeroaselor
organizaţii internaţionale).
NOTE:
1 Jean
��������������������������
COMBACAU, Serge SUR, Droit international
public, Montchrestien, Paris, 1997, p. 694.
2��������������
Idem, p. 694.
�������������
3�������������������������������
Cf. Jean COMBACAU, Serge SUR, op.cit., p.
694.
4������������������������������������������
Acest
�����������������������������������������
element distinctiv al organizaţiei
internaţionale este preluat şi în definiţia dată de
Ph. CAHIER, Changements et continuité du droit
international. Cours general de droit international
public, Recueil des Cours, Académie de Droit
International, 1985, tome 195 VI, Martinus Nijhoff,
1992, p. 131.
5�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, Drept internaţional.
Introducere în dreptul internaţional public, Ed. AllBeck, Bucureşti, 1998, pp. 119-120.
6�����������������������
Raluca
MIGA-BEŞTELIU,
Organizaţii
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internaţionale interguvernamentale, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2000, p. 10. Pentru scopurile articolului
de faţă, care îşi propune să analizeze noţiunea de
„organizaţie internaţională interguvernamentală”,
inexistenţa unei definiţii unanim acceptate în dreptul
internaţional asupra organizaţiei internaţionale este un
aspect pozitiv, deoarece înlătură implicit dezavantajul
unei interpretări rigide, restrictive asupra acesteia, care ar
fi avut drept consecinţă excluderea din această categorie
juridică a altor forme de asociere între state, care nu
cumulează toate condiţiile impuse de acea definiţie.
Prin urmare, interpretăm existenţa unei multitudini
de definiţii asupra organizaţiei internaţionale într-un
sens pozitiv, ca fiind menită să sporească posibilitatea
de a se lua în considerare diferite tipuri de organizaţii
internaţionale.
7�����������
Elementul voinţei proprii a organizaţiei
internaţionale, mai mult sau mai puţin distincte de
cea a statelor membre, apare şi în definiţia oferită de
Pierre GERBET, Les organisations internationales,
PUF, col. Que sais- je?, Paris, 1958, p. 5. Conform
acestei opinii, pentru a fi în prezenţa unei organizaţii
internaţionale interguvernamentale, „trebuie să existe
între grupurile umane diferite, o voinţă de cooperare
regulată, inspirată din necesitatea de apărare contra unui
pericol exterior sau printr-o comunitate de concepţii
religioase, ideologice, economice. Această voinţă de
cooperare trebuie să se manifeste într-un cadru geografic
determinat prin crearea unor organisme permanente,
capabile să exprime o voinţă proprie”. Permanenţa şi
voinţa proprie constituie două trăsături distinctive şi
pentru Paul REUTER- Institutions internationales, PUF,
Paris, în coord. collection Maurice DUVERGER, 1963,
p. 193-194 („doar datorită voinţei proprii, organizaţia
internaţională ajunge să se distingă de o confederaţie”;
„organizaţia internaţională posedă o voinţă juridică
proprie, care îi este imputabilă”, consideră autorul,
voinţă „care nu se poate manifesta valabil decât urmând
regulile care definesc organizaţia”. A se vedea şi Grigore
GEAMĂNU, Drept internaţional public, Ed. Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, vol. II, p. 201.
8�����������������������������������������
Alexandru BOLINTINEANU, Adrian NĂSTASE,
Drept internaţional contemporan, IRSI, Regia
Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995, p. 65.
9������������������������������������������
Mircea MALIŢA, citat în Grigore GEAMĂNU,
op. cit., vol. II, pp. 201-202.
10����������������������������������������������
Organizaţia internaţională are ca finalitate
„realizarea unui bine comun al tuturor membrilor săi”.
În această opinie, statele sunt creatorii organizaţiei,
pentru a decide „imperative de interes general” (în
această viziune suveranistă, am spune, autorul consideră
că statele ar exercita „de o manieră imediată un tip de
putere, în calitate de deţinători ai suveranităţii, astfel
încât determinarea binelui comun ar fi la adăpost de
orice alienare”). A se vedea Suzanne BASTID, „Place
de la notion d’institution dans une théorie générale

des organisations internationales”, în L’evolution du
droit public, Etudes en l’honneur d’Achille Mestre,
1956, citată în René-Jean DUPUY, L’organisation
internationale et l’expresion de la volonté générale,
Extrait de la Révue Générale de Droit International
Public, octobre-decembre 1957, no. 4, Paris, Ed.
Pédone, 1958, p. 2.
11�������������������
Richard GARDINER, International law,
University College London, Pearson and Longman,
Pearson Education Limited, England, 2003, pp. 214215.
12�����������������������������������������������
Obiective diferite, spre exemplu, de cele ale
unei organizaţii internaţionale de cooperare cu vocaţie
universală precum (art. 1/Carta ONU): menţinerea păcii
şi a securităţii internaţionale; dezvoltarea de relaţii
prieteneşti între naţiuni; cooperarea internaţională;
obiectivul de a deveni un forum de armonizare a
eforturilor naţiunilor către atingerea acestor scopuri
comune. A
������������������������
se vedea şi Ion RUSU, Organizaţii şi relaţii
internaţionale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, pp.
20-21.
13�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, Drept internaţional,
op. cit., p. 121. Alexandru BOLINTINEANU, Adrian
NĂSTASE, Bogdan AURESCU, Drept internaţional
contemporan, Ed. All Beck, 2000, p. 97.
14����������������������������������������������
Totuşi, organizaţiile internaţionale nu sunt
exclusiv conduse de reprezentanţi ai statelor, organele
sale fiind compuse şi din alte categorii de persoane
(unele dintre acestea pot fi chiar parlamentari desemnaţi
de o adunare). ������������������������
A se vedea Paul REUTER, op. cit., pp.
196-197.
15������������������
Grigore GEAMĂNU, op. cit., vol. ������������
II, p. 203;
Jean COMBACAU, Serge SUR, op. cit., p. 695.
16�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, Organizaţii
internaţionale interguvernamentale, op. cit., p. 12.
17�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, op. cit., pp. 52-67;
Ion M. ANGHEL, Subiecte de drept internaţional,
Lumina Lex, Bucureşti, 2002, pp. 395-400.
18�������������������������������������������
De regulă, numai statele pot fi membri ai
organizaţiilor internaţionale dar, în mod excepţional,
membri pot fi şi organizaţii internaţionale ca atare. A
se vedea Alexandru BOLINTINEANU et alii, op. cit.,
p. 101. Dacă organizaţiile internaţionale beneficiază
de capacitatea de a încheia tratate, „capacitate care
le este necesară pentru a îşi exercita funcţiile lor şi
pentru a îşi atinge scopurile lor” (cf. Convenţiei de
la Viena, 1986 privind drepturile tratatelor între state
şi organizaţiile internaţionale), se consideră că şi alte
entităţi decât statele pot participa ca părţi contractante
şi deci ca membri ai unei organizaţii internaţionale. A
se vedea Daniel DORMOY, Droit des organisations
internationales, Dalloz, Paris, 1995, p. 25.
19�������������������������������������������������
Organizaţia internaţională constituie „un cadru
deosebit de important al cooperării între state în variate
domenii”, cf. Dumitru MAZILU, Drept internaţional
public, Lumina Lex, Bucureşti, vol. II, p. 210.
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20���������������������������
A
��������������������������
se vedea Pierre GERBET, op. cit., p. 37.
21���������������������������������
Alexandru
��������������������������������
BOLINTINEANU et alii, op. cit., p.
101.
22�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, op. cit., p. 54;
Grigore GEAMĂNU; op. cit., vol. II, p. 205.
23���������������������������
Jean COMBACAU, Serge SUR, op. cit., p. 717.
��������������������������
24���������������������������
A se vedea Daniel VIGNES, La participation aux
organisations internationales, în Réné–Jean DUPUY,
Manuel sur les organisations internationales, Martinus
Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1988,
Académie de droit international de la Haye, Kluwer
Academic Publishers Group, p. 68-69.
25�����������������������
Aurel PREDA-MĂTĂSARU, Tratat de drept
internaţional public, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002,
pp. 291-292.
26������������������������������������������������������
Astfel, în ceea ce priveşte apartenenţa unui stat la
ONU, acesta trebuie să îndeplinească anumite condiţii
specifice din art. 4 al Cartei (să fie un stat iubitor de
pace; să accepte obligaţiile din Cartă; să fie capabil
şi dispus să le îndeplinească). Constatarea aptitudinii
statului ce doreşte a dobândi statutul de membru ONU,
de a îndeplini condiţiile prevăzute de Carta ONU, revine
organizaţiei ca atare.
27�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, op. cit., p. 57.
28��������������������������������������
A
�������������������������������������
se vedea Jean COMBACAU, Serge SUR, op.
cit., p. 719.
29���������������������������
Jean
��������������������������
François GUILHAUDIS, Relations
internationales contemporaines, LexisNexis, Paris,
Litec, 2005, p. 192. Daniel VIGNES, op. cit., p. 75.
30�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, op. cit., p. 61.
����������������������
31���������������������������
Jean COMBACAU, Serge SUR, op. cit., p. 720.
��������������������������
32����������������
Daniel VIGNES, op. cit., p. 75.
33�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, Organizaţii
internaţionale interguvernamentale, op. cit., pp. 62-63.
34���������������������������
Jean COMBACAU, Serge SUR, op. cit., p. 720.
��������������������������
35����������������
Daniel VIGNES, La participation aux
organisations internationales, în Réné–Jean DUPUY,
op. cit., p. 74.
36�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, op. cit., p. 63.
37����������������������������������������
Procedura de excludere apare în actele
constitutive ale unor organizaţii internaţionale precum
Consiliul Europei sau Liga Arabă, fiind incidentă
„pentru a sancţiona respingerea de către un stat membru,
a idealurilor organizaţiei”. Astfel, Consiliul Europei a
apelat la această procedură contra Greciei în 1969, dar
aceasta s-a retras voluntar. A se vedea Daniel VIGNES,
op. cit., pp. 77-78.
38���������������������������������������������������
În unele cazuri, s-a apreciat că este mai bine ca
statul respectiv să rămână membru al organizaţiei şi să
nu fie expulzat, ca un mijloc de a menţine presiunea
comunităţii internaţionale asupra sa şi de a îl face să
respecte obligaţiile juridice (cazul statelor Africa de
Sud, Israel, Irak, care nu au fost excluse din cadrul
ONU tocmai din acest motiv). A se vedea Jean François
GUILHAUDIS, op. cit., p. 192.
39�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, op. cit., p. 65.
����������������������
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40�����������������
Idem, pp. 66-67.
41������������������
Maxime LEFEBVRE, Le jeu du droit et de la
puissance. Précis de relations internationales, PUF,
Paris, 2000, p. 106.
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PROVOCĂRILE SECOLULUI
AL XXI-LEA ŞI MODALITĂŢI
DE CONTRACARARE: ARMELE
BIOLOGICE ŞI CERCETĂRILE
DE BIOLOGIE MOLECULARĂ
Lucia Elena IONESCU*
Nicoleta Simona BICHERU**

Armele biologice reprezintă un pericol real în
perioada contemporană şi sunt considerate unul
din principalele mijloace de distrugere în masă,
datorită gravităţii bolilor pe care le pot provoca
şi a extinderilor epidemice sau pandemice.
Cercetarea ştiinţifică medico-militară în domeniul
protecţiei contra armelor biologice orientează şi
coordonează efortul naţional pentru menţinerea
sănătăţii trupelor, populaţiei, animalelor, plantelor
şi mediului înconjurător. Cu toate că agenţii
biologici patogeni pot fi utilizaţi ca arme biologice
cu efecte distrugătoare, mijloacele de profilaxie,
diagnostic şi tratament sunt insuficiente. De aceea,
trebuie luate măsuri de contracarare care să vizeze
îmbunătăţirea, pregătirea şi răspunsul la atacurile
bioteroriste. Centrul de Cercetări Ştiinţifice
Medico-Militare are o preocupare permanentă
pentru implementarea de strategii rapide, care să
îi permită dezvoltarea unor capabilităţi eficiente de
diagnostic şi răspuns la posibilele ameninţări cu
agenţi de bioterorism. Acesta dispune de expertiza
necesară pentru dezvoltarea de protocoale de

lucru pentru realizarea colectării, transportului,
prelucrării, analizei (detecţie, identificare şi
confirmare) microorganismelor agenţi biologici
vii (bacterii şi virusuri) prin tehnici de biologie
moleculară.
Cuvinte-cheie: arme biologice; agenţi biologici;
biologie moleculară; virusuri, bacterii.
Consideraţii preliminare
Pericolul atacurilor bioteroriste cu arme
biologice reprezintă, în perioada contemporană, o
ameninţare reală la adresa securităţii naţionale a
statelor lumii, atât din cauza pagubelor materiale şi
umane produse de un atac direct, cât şi a efectelor
ulterioare asupra economiilor şi societăţilor. Este
important să facem o delimitare între bioterorism
şi agenţii biologici de luptă, utilizaţi în scop militar.
Chiar dacă arma biologică folosită sau mijloacele
de a o obţine sunt asemănătoare, obiectivele
urmărite şi modul de operare sunt diferite. Astfel,
bioteroriştii urmăresc, în primul rând, inducerea
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de panică şi destabilizarea vieţii economice,
politice, sociale, etc., în timp ce utilizarea militară
a agenţilor de luptă are ca scop incapacitarea sau
distrugerea forţei militare inamice1.
Armele biologice, deşi sunt interzise prin legislaţia internaţională, conform
Convenţiei privind Armele biologice (The Convention on Biological Weapons 1972)2, reprezintă un pericol real din perspectiva unui război biologic. Arma biologică este considerată unul din
principalele mijloace de distrugere în masă, datorită gravităţii bolilor pe care le poate provoca şi
a extinderii epidemice sau pandemice3. Cercetarea
ştiinţifică medico-militară în domeniul protecţiei
contra armelor biologice trebuie să orienteze şi să
coordoneze efortul naţional pentru menţinerea sănătăţii trupelor, populaţiei, animalelor, plantelor şi
a mediului înconjurător4.
Agenţii biologici patogeni care pot fi utilizaţi ca
arme biologice sunt numeroşi, acest fapt conducând
la dificultăţi deosebite în elaborarea măsurilor
de protecţie şi de tratament. Fie că este vorba de
bacterii sau virusuri, efectele sunt distrugătoare,
iar mijloacele de prevenţie, diagnostic şi tratament
sunt limitate. Pe lângă această categorie, tehnicile
de inginerie genetică permit în prezent obţinerea
unor germeni cu calităţi noi, neîntâlniţi în condiţii
naturale (modificaţi sau hibridizaţi) care pot fi
mult mai periculoşi prin patogenitate şi rezistenţa
crescută în mediul exterior. Trebuie, de asemenea,
precizat că unii dintre agenţii biologici au un
efect letal, iar alţii au numai un efect incapacitant,
scoţând din activitate omul pentru o perioadă de
timp, ce poate varia de la câteva ore până la câteva
săptămâni. De asemenea, trebuie subliniat şi faptul
că există posibilitatea utilizării concomitente a
doi sau mai mulţi agenţi biologici, în acest caz
efectele patogene fiind potenţate, iar dificultatea
intervenţiei mult mai mare5.
Este evident faptul că atacurile bioteroriste
reprezintă o ameninţare reală a contemporaneităţii,
modul de manifestare a fenomenului terorist s-a
diversificat, iar aria de răspândire a terorismului
mondial s-a extins. Toate acestea conduc la
afirmaţia că pericolului biologic este o realitate şi,
în consecinţă, trebuie amplificate măsurile pentru
îmbunătăţirea, pregătirea şi răspunsul la atacurile
biologice care ar putea avea loc, ca modalităţi de
contracarare a acestuia. Marea majoritate a statelor
lumii, începând cu marile puteri mondiale, au
început munca de perfecţionare, dotare, instruire şi

şi-au intensificat efortul financiar pentru obţinerea
dotărilor necesare luptei împotriva terorismului
CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear).
Pericolul global, reprezentat de utilizarea
armamentului biologic de către grupările teroriste,
este relativ mare, iar potenţialul infecţios ridicat
al unor agenţi biologici poate genera un număr
devastator de victime.
Prevenirea războiului biologic pe plan
internaţional poate fi realizată prin angajamente
ale statelor în acest domeniu, stipulate în
convenţii internaţionale: Convenţia cu privire la
interzicerea perfecţionării, producţiei şi stocării
armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi
la distrugerea lor (Geneva, 1972)6 mai cunoscută
sub denumirea de Convenţia de interzicere a
armelor biologice, la care au aderat peste 180 ţări,
Convenţia cu privire la Armele Chimice (1993)7,
etc.
Pentru a reuşi în protecţia medicală împotriva
armelor biologice, măsurile de prevenire trebuie
să preceadă orice eveniment, iar autorităţile de
sănătate publică trebuie să implementeze sisteme
de supraveghere permanentă pentru a putea
recunoaşte un atac biologic. Sistemul trebuie
să fie rapid, sensibil, specific şi practic. Pentru a
recunoaşte schimbările neobişnuite în apariţia
bolii, trebuie să fie pusă în practică supravegherea
activităţii epidemiei şi orice variaţie trebuie să fie
urmată prompt de o examinare directă a faptelor ce
au generat schimbarea. Este important de reţinut că
recunoaşterea şi pregătirea pentru un atac biologic
este similară cu cea pentru o epidemie obişnuită,
dar supravegherea, răspunsul şi celelalte cerinţe
de resurse, în mod sigur, vor fi de o intensitate
deosebită. O infrastructură puternică a sănătăţii
publice, capabilă de investigaţii epidemiologice
si programe de pregătire practică sunt esenţiale
în prevenirea şi controlul epidemiilor naturale sau
intenţionate.
Un exemplu elocvent este politica SUA, care
acţionează atât în sectorul militar cât şi în cel civil,
prin mai multe forme de pregătire a specialiştilor
pentru combaterea fenomenului terorist, cum ar
fi cursul de „Management Medical al Victimelor
Atacurilor Chimice şi Biologice” predate la U.S.
Army Medical Research Institute of Infectious
Diseases (USAMRIID)8 şi U.S. Army Medical
Research Institute of Chemical Defence
(USAMRICD) care instruiesc aproximativ 560
de medici militari profesionişti în fiecare an, în
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domeniul apărării biologice şi chimice. Prin astfel
de cursuri, personalul medical învăţă că există
măsuri medicale efective împotriva bacteriilor,
virusurilor şi toxinelor, care ar putea fi folosite
drept arme biologice împotriva forţelor militare sau
comunităţilor civile. Importanţa acestei educaţii
este maximă şi se speră că personalul specializat
va acumula cunoştinţe pentru apărarea împotriva
pericolelor biologice potenţiale.
Capabilităţile specifice Direcţiei Medicale a
Ministerului Apărării Naţionale sunt importante
pentru protecţia medicală contra armelor de
distrugere în masă (ADM) şi în special pentru
combaterea atacurilor biologice. Aceasta dispune
permanent de forţele şi mijloacele necesare pentru
protecţia medicală contra agenţilor chimici,
biologici, radiobiologici, nucleari (CBRN),
diagnosticul, profilaxia, tratamentul şi recuperarea
lezaţilor: secţii de boli contagioase, laboratoare
clinice, laboratoare antiepidemice, Centrul de
Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare (CCSMM)
etc9.
1. Tehnicile de biologie moleculară – parte
integrantă a modalităţilor de contracarare
a atacurilor cu arme biologice
Atacul bioterorist este definit, conform Center
for Diseases and Control Atlanta, SUA (CDC), ca
eliberarea intenţionată de virusuri, bacterii sau alţi
germeni, cu scopul de a determina boli sau moarte
la om, animale sau plante. Aceştia pot fi întâlniţi
şi în natură, dar pot să fie modificaţi în vederea
creşterii capacităţii de a determina infecţii, făcândui mai rezistenţi la terapia medicamentoasă actuală
sau în vederea creşterii abilităţii de a se răspândi
în mediul înconjurător. Agenţii biologici pot fi
diseminaţi prin aer, apă sau alimente şi sunt de
obicei dificil de identificat. Criteriile de clasificare
stabilite pentru încadrarea în cele trei categorii
(conform NATO şi CDC) de agenţi biologici, au
condus la stabilirea unor liste de agenţi critici10.
Categoria A – germeni şi/sau toxine cu risc înalt
(primar) de transmitere interumană sau care pot fi
uşor diseminaţi în populaţie: Bacillus anthracis,
Clostridium botulinum, Yersinia pestis, Variola
major, Francisella tularensis, Virusul febrei
hemoragice Ebola, Virusul febrei hemoragice
Marburg, Virusul Lassa, Virusul Machupo.
Categoria B – germeni cu risc mediu (secundar)
de transmitere: Brucella sp., Toxina Epsilon din
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Clostridium perfringens, Amenintări privind
securitatea alimentară (Salmonella sp., Escherichia
coli O157:H7, Shigella sp.), Burkholderia mallei,
Burkholderia pseudomallei, Chlamydia psittaci,
Coxiella burnetti, Toxina Ricin din Ricinus
communis, Enterotoxina B din Staphylococcus sp.,
Rickettsia prowazekii, Virusul encefalitei ecvine
de Venezuela, Virusul encefalitei ecvine de Est /
Vest, Ameninţări privind securitatea apei (Vibrio
cholerae, Cryptosporidium parvum).
Categoria C – germeni cu risc scăzut (terţiar)
pot fi orice alţi microbi patogeni (bacterie, virus,
fung, parazit etc.), Virusul Nipah, Hantavirus etc.
Medicina militară se află în prima linie a
apărării contra armelor biologice, cu forţele
şi mijloacele specifice, pentru diagnosticul,
prevenirea, tratamentul şi recuperarea bolnavilor.
Cercetarea ştiinţifică medico-militară în domeniul
protecţiei contra armelor biologice trebuie să
orienteze şi să coordoneze efortul naţional
pentru menţinerea sănătăţii trupelor, populaţiei,
animalelor, plantelor şi a mediului înconjurător11.
Bioterorismul a fost plasat astfel în contextul
măsurilor impuse în domeniul sănătăţii publice
punându-se accent pe apărare, sub forma
prevenirii, urmăririi îmbolnăvirilor şi diagnosticul
acestora, dar şi îmbunătăţirii capacităţii de răspuns.
Prevenirea, urmărirea şi răspunsul la bioterorism
trebuie completate cu metode de apărare împotriva
unor posibile scenarii de ameninţare. O apărare
eficientă impune stabilirea de priorităţi, în care se
înscriu identificarea în timp real a ameninţărilor şi
implementarea agendelor de cercetare, descoperire
şi răspuns destinate combaterii acestora12.
În categoria bolilor de importanţă medicomilitară pot fi încadrate infecţiile determinate de
microorganisme cu risc crescut de patogenitate
pentru populaţia civilă şi militară. În situaţia unui
atac intenţionat, detecţia rapidă şi răspunsul la
terorismul biologic este esenţială. Autorităţile
de sănătate publică trebuie să dispună în
primul rând de o infrastructură eficientă care
să îi permită să acţioneze în condiţii speciale.
Cunoaşterea măsurilor epidemiologice, metodelor
de supraveghere şi tehnicilor de diagnostic care
trebuie aplicate sunt foarte importante pentru a
identifica şi răspunde la un atac cu agenţi biologici
cunoscuţi sau necunoscuţi. Teroriştii pot folosi
însă combinaţii de agenţi, pot ataca în una sau
mai multe locaţii simultan, pot folosi agenţi noi
care să nu fie pe listele cu agenţi bioterorişti. În
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consecinţă, este recomandat ca aceste liste să fie în
permanenţă modificate pe măsură ce informaţiile
devin disponibile13.
Intervenţia în cazul unor atacuri bioteroriste
constituie un proces extrem de complex, deoarece
presupune implicarea şi comunicarea a numeroase
persoane, întrepătrunderea şi corelarea mai multor
tipuri de activităţi. Pentru a interveni cu rezultate
optime în astfel de situaţii, trebuie să punem pe
primul loc măsurile care trebuie întreprinse pentru
a preveni şi a răspunde în timp real la un eventual
atac biologic, fapt pentru care instruirea pentru
aceste situaţii este foarte importantă. Ancheta
epidemiologică în astfel de incidente este esenţială,
deoarece ea orientează spre primele măsuri
de control al situaţiei. Diagnosticul infecţiilor,
analizele specifice de laborator, patogeneza,
decontaminarea şi, nu în ultimul rând tratamentul,
reprezintă măsurile de intervenţie în cazul atacurilor
bioteroriste cu arme biologice14.
2. Armele biologice şi biologia moleculară
Deoarece gama agenţilor patogeni utilizaţi ca
agenţi biologici este foarte largă, apar dificultăţi
deosebite în elaborarea măsurilor de diagnostic,
protecţie şi tratament. Abilitatea laboratoarelor de
a identifica şi confirma prezenţa ameninţărilor cu
agenţi biologici a fost îmbunătăţită semnificativ în
ultimele decenii, metodele folosite evoluând de la
cele clasice, care se realizează doar în laboratoarele
de referinţă, până la cele de ultimă generaţie,
care se pot realiza în condiţii de teren. Deoarece
ameninţările bioteroriste sunt din ce în ce mai
prezente în toată lumea, trebuie să dispunem de un
sistem de diagnostic şi identificare modern, care să
ne permită să intervenim eficient în situaţii de criză.
Astfel, noile metode de immunodiagnostic, dar şi
cele de analiză moleculară a genelor sunt folosite
astăzi pentru a detecta un spectru larg de markeri
biologici în vederea realizării unui diagnostic rapid
şi precis a unui număr mare de agenţi biologici.
Combinarea mai multor metode de diagnostic oferă
siguranţă şi încredere în rezultatele de laborator,
acestea putând orienta tratamentul sau răspunsul
consecutiv unui atac. Pe de altă parte, cooperarea
între serviciile medicale militare şi civile este
esenţială în vederea optimizării tehnologiilor de
diagnostic, dar şi pentru a putea interveni în timp
real în cazul unei ameninţări cu arme biologice.
Echipele de intervenţie trebuie să cuprindă

specialişti din domenii multiple (epidemiologie,
microbiologie, medicină etc.) şi să dispună cel
puţin de echipamente şi reactivi care să le permită
o primă identificare a microorganismelor întâlnite,
să evalueze sensibilitatea la antibiotice a bacteriilor
şi să poată realiza un screening pentru infecţiile
virale15.
Diagnosticul rapid şi sigur, ca şi epidemiologia
moleculară pentru identificarea tulpinii, deci a sursei
de contaminare, se poate face numai prin biologie
moleculară. Tehnicile de biologie moleculară sunt
folosite în prezent pentru caracterizarea izolatelor
virale şi bacteriene, în diagnosticul microbiologic de
laborator şi cercetare, dar şi în domeniul protecţiei
medicale contra agenţilor bioterorişti. În situaţiile
în care agenţii patogeni incriminaţi sunt listaţi şi ca
agenţi biologici, este necesar ca medicina militară
să se implice pentru expertiza specifică, cu scopul
de a diferenţia un focar natural de un atac biologic,
cu atât mai mult cu cât în ultimii ani asemenea
situaţii au fost întâlnite în mai multe ţări, punând
bazele conceptului de bioterrorism16.
3. Cercetări de biologie moleculară pentru
diagnosticul unor agenţi biologici bacterieni
şi virali
Diagnosticul de laborator al agenţilor biologici
cu ajutorul metodelor moleculare este un proces
extrem de complex şi presupune astăzi analize
specifice ale genomului microorganismelor. O
dată izolat şi identificat, microorganismul poate
fi caracterizat din punct de vedere al markerilor
de virulenţă, sensibilităţii la medicamente
antibacteriene şi antivirale, proprietăţilor antigenice
etc.. În prezent, disponibilitatea unei game largi de
reactivi imunologici, dar şi a evoluţiei tehnicilor
de biologie moleculară, permite realizarea unui
diagnostic mult mai rapid şi specific. Principalele
metode de analiză moleculară sunt reprezentate
de reacţia de polimerizare în lanţ (Polymerase
Chain Reaction – PCR), multiplex PCR, revers
transcriere PCR, secvenţiere de acizi nucleici sau
Real Time PCR.
Tendinţele actuale de diagnostic modern al
agenţilor biologici a făcut ca Centrul de Cercetări
Ştiinţifice Medico-Militare să prezinte o preocupare
permanentă pentru implementarea unor strategii
rapide de detecţie moleculară care să îi permită
dezvoltarea unor capabilităţi eficiente de diagnostic
şi de răspuns la posibilele ameninţări cu agenţi
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de bioterorism. De aceea, dotarea cu aparatură
modernă de laborator a permis dezvoltarea unor
protocoale de lucru bine documentate pentru
realizarea colectării, transportului, prelucrării,
analizei şi identificării unor microorganisme
(bacterii şi virusuri) prin biologie moleculară.

Cercetare-Dezvoltare pentru MicrobiologieImunologie Cantacuzino), a condus la identificarea
virusului TBE prin tehnica Real Time PCR pentru
probele analizate şi a demonstrat corectitudinea
diagnosticului serologic al infecţiilor umane în
epidemia din 199917.

3.1. Identificarea agenţilor biologici virali
prin analize de biologie moleculară
Virusul Encefalitei de Căpuşă (Tick Borne
Encephalitis virus – TBEv)
Encefalita de căpuşă este o infecţie determinată
de un arbovirus care aparţine familiei Flaviviridae,
genul Flavivirus. Virusul encefalitei de căpuşă este
transmis prin muşcătura căpuşelor infectate sau prin
consumul de lapte sau produse din lapte insuficient
prelucrate termic de la animale viremice. Artropodul
vector este reprezentat de căpuşele Ixodes ricinus.
În România sunt semnalate infecţii neuroinvazive
determinate de acest virus, cu apariţia sporadică
de focare epidemice în special în zonele rurale
din Transilvania. Virusul encefalitei de căpuşă
este implicat în apariţia unor infecţii neurologice
cu diferite grade de severitate, iar diagnosticul de
laborator se realizează prin detecţia anticorpilor
specifici (IgM/IgG) sau a acidului nucleic viral în
probe de ser şi lichid cefalorahidian de la persoane
infectate.
Identificarea virusului TBE se realizează în
principal, prin izolare din vectorii de transmitere
care reprezintă rezervorul natural de virus. Prezenţa
virusului TBE în căpuşele Ixodes ricinus a fost
demonstrată prin metode de biologie moleculară:
revers transcriere PCR asociată cu Nested PCR,
secvenţiere, Real Time PCR.
Izolatele virale, obţinute de la căpuşele
recoltate de pe capre din gospodăriile persoanelor
diagnosticate cu encefalită de căpuşă la epidemia
din Brateiu / Sibiu (1999) şi tulpina de referinţă
Central Europeană – TBE Hypr (Centrul de
Referinţă de la Bratislava), au fost testate prin
metode moleculare şi s-a demonstrat prezenţa
virusului TBE, prin obţinerea unui fragment ADN
de aproximativ 178 pb (perechi de baze) care
corespunde regiunii 5’ noncodantă a genomului
virusului encefalitei de căpuşă. Prin secvenţierea
acestei regiuni, am definitivat metodologia de
lucru pentru identificarea moleculară a virusului
encefalitei de căpuşă. Colaborarea cu Laboratorul
de Infecţii cu Transmitere prin Vectori şi
Entomologie Medicală (Institutul National de

Virusul West Nile (VWN)
Febra / encefalita West Nile este una dintre
cele mai răspândite îmbolnăviri determinate de
un arbovirus, care aparţine familiei Flaviviridae,
genul Flavivirus. Virusul are un genom de tip
ARN, conţinând aproximativ 11000 de nucleotide.
Ciclul principal de transmitere al virusului West
Nile este de tip: ţânţar – pasăre – ţânţar, omul
fiind o gazdă accidentală sau tangenţială. Este
transmis la om prin înţepătura ţânţarilor, în
special din genul Culex. Principalul rezervor
natural de virus îl constituie păsările migratoare.
Circulaţia virusului West Nile la noi în ţară a fost
semnalată încă din anii 1966 – 1967 prin decelarea
de anticorpi specifici la păsările migratoare
care vin din Africa în Delta Dunării. Aceasta sa confirmat prin izbucnirea epidemiei din iulie
– octombrie 1996, în Bucureşti şi Câmpia Dunării,
care s-a soldat cu 500 de cazuri clinice şi o rată
a mortalităţii de aproximativ 10%18. Diagnosticul
de laborator este necesar, având în vedere evoluţia
adesea subclinică sau asimptomatică a infecţiei şi
semnele clinice nespecifice, iar testele serologice
rămân principalele metode de diagnostic a
infecţiei cu virus West Nile. Testul serologic etalon
este reacţia de seroneutralizare în plăci, care este
utilizată atât pentru confirmarea infecţiei, cât şi
pentru aprecierea titrului anticorpilor neutralizanţi
specifici virusului West Nile, din ser sau din lichid
cefalorahidian. Identificarea virusului West Nile se
realizează prin reverstranscriere PCR, secvenţiere,
Real Time PCR, teste de detecţie a antigenelor,
metode imunohistochimice. Optimizarea metodelor
moleculare folosite pentru detecţia, identificarea
şi caracterizarea tulpinilor de virus West Nile
circulante în România, au fost realizate pe tulpina
de referinţă West Nile Egipt 101, unde s-a obţinut
un fragment de 408pb, care corespunde regiunii Cterminală a genei pentru capsida virală şi partea
N- terminală a genei pentru premembrana virală,
a genomului virusului West Nile. Prin secvenţierea
acestei regiuni am definitivat metodologia de lucru
pentru identificarea moleculară a virusului West
Nile19. Colaborarea cu Laboratorul de Infecţii cu
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Transmitere prin Vectori şi Entomologie Medicală
(Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie-Imunologie Cantacuzino), a condus
la identificarea virusului West Nile şi prin metoda
Real Time RT-PCR, pentru probele analizate.
3.2. Identificarea agenţilor biologici bacterieni
prin analize de biologie moleculară
Bacteriile sunt agenţi biologici care pot fi
uşor multiplicaţi, stocaţi, condiţionaţi ca arme si
diseminaţi.
Bacillus anthracis reprezintă una din speciile
de microorganisme favorite pentru atacuri
biologice şi pentru bioterorism, alături de alţi
agenţi biologici identificaţi ca reprezentând un
potenţial ridicat de ameninţare. Bacillus anthracis
este o bacterie virulentă, toxigenă şi sporogenă,
rezistenţa în mediul extern şi uşurinţa cu care
poate fi multiplicată, fiind principalele atuuri
care îl clasează în topul agenţilor microbiologici
utilizaţi în scopuri bioteroriste. Contaminarea
cu Bacillus anthracis produce antraxul, boală
infecţioasă comună mai multor specii de animale şi
transmisibilă la om, caracterizată clinic prin evoluţie
acută, febră, tulburări circulatorii şi digestive,
urmate de moarte. Bacillus anthracis are un genom
de tip ADN, fiind alcătuit din două plasmide pXO1
şi pXO2. Plasmida pXO1 este plasmida purtătoare
de toxină, are dimensiunea de 184,5 kpb şi
codifică genele care produc exotoxinele secretate.
Plasmida cea mai mică purtătoare de capsulă,
pXO2, are dimensiunea de 95,3 kpb şi codifică
3 gene (capB, capA, capC) implicate în sinteza
capsulei poliglutamidice. Metodele moderne de
identificare şi caracterizare a bacteriilor prezintă
faţă de metodele clasice, avantajul unui diagnostic
rapid şi în acelaşi timp mai sensibil şi mai specific.
Metodele de studiu molecular folosite pentru
identificarea agentului Bacillus anthracis ţintesc
fragmente din genele care codifică sinteza capsulei
şi a toxinei. Diagnosticul de laborator se realizează
prin detecţia anticorpilor specifici (IgM/IgG) sau a
acidului nucleic bacterian (ADN) din probe de ser,
lichid cefalorahidian, culturi bacteriene, ţesuturi
sau alte probe biologice. Identificarea rapidă a
tulpinilor de Bacillus anthracis a fost realizată prin
metode de biologie moleculară: amplificare PCR
– Polymerase Chain Reaction, (unde s-a obţinut
un fragment de 596 perechi baze, corespunzător
regiunii genei pag, care codifică pentru antigenul
de protecţie – PA63, componentă a toxinei)20,

secvenţiere şi Real Time PCR. Colaborarea cu
Laboratorul de Infecţii cu Transmitere prin Vectori
şi Entomologie Medicală (Institutul National
de Cercetare-Dezvoltare pentru MicrobiologieImunologie Cantacuzino), a condus la identificarea
tulpinilor de Bacillus anthracis şi prin metoda real
time PCR21, pentru probele analizate.
Metodele de analiză moleculară şi Procedurile
de Operare, adaptate de colectivul nostru şi
implementate în activitatea de expertiză medicomilitară a agenţilor biologici în laboratorul analitic
pot fi aplicate la orice alt agent biologic (folosind
setul comercial de reagenţi adecvaţi), pentru
identificarea şi confirmarea acestora.
Concluzii
Modalităţile principale de contracarare
a posibilelor atacuri cu arme biologice sunt
reprezentate de: îmbunătăţirea capacităţii de
pregătire, monitorizare şi răspuns; dotarea cu
sisteme necesare luptei împotriva bioterorismului;
creşterea capacităţii laboratoarelor de a identifica
un agent biologic şi de a face faţă situaţiilor de
criză. Protecţia medicală contra armelor biologice
reprezintă o sarcină prioritară pentru medicina
militară şi sistemul de sănătate din România.
Medicina militară se află în prima linie a apărării
contra armelor biologice, cu forţele şi mijloacele
specifice pentru diagnosticul, prevenirea,
tratamentul şi recuperarea bolnavilor. Identificarea
şi răspunsul la un atac cu agenţi biologici cunoscuţi
sau necunoscuţi, implică cunoaşterea măsurilor
epidemiologice, metodelor de supraveghere şi
tehnicilor de diagnostic care trebuie aplicate.
Centrul de Cercetări Ştiinţifice MedicoMilitare a implementat strategii rapide de detecţie
moleculară care au permis dezvoltarea unor
capabilităţi eficiente de diagnostic şi de răspuns la
posibilele ameninţări cu agenţi biologici. Dotarea
cu aparatură modernă de laborator a permis
dezvoltarea unor protocoale pentru realizarea
colectării, transportului, prelucrării, analizei şi
identificării de agenţi biologici (bacterii şi virusuri)
prin biologie moleculară în condiţii de laborator
şi de teren. CCSMM este implicat în măsurile de
protecţie medicală contra armelor biologice atât prin
sarcini de cercetare ştiinţifică, cât şi prin atribuţiuni
de expertiză medico-militară, cu laboratoare fixe
(la bază), cu laboratorul dislocabil şi în teren (cu
echipa mobilă de intervenţie biologică), la ordinul
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Statului Major General sau al Direcţiei Medicale,
sau pe orice teatru de operaţii externe, în cadrul
Alianţei.
NOTE:
Studiile şi experimentele prezentate au fost
efectuate în cadrul unor proiecte de cercetare
aplicativă, finanţate de M.Ap.N., derulate în
ultimii ani la Centrul de Cercetări Ştiinţifice
Medico-Militare (director General maior (ret.)
medic acad.prof.univ.dr. Victor VOICU), de un
colectiv coordonat de colonel (ret.) medic dr.
Viorel ORDEANU CS I, format din med.vet.
dr.Marius NECŞULESCU CS I, biol.sp.drd. Lucia
Elena IONESCU CS III, biol.sp.drd. Nicoleta
Simona BICHERU CS III, biol.sp.drd. Diana
Mihaela POPESCU CS III şi biol.drd. Gabriela
Victoria DUMITRESCU, în colaborare cu
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie-Imunologie, Cantacuzino, Dr. Biol.
Alexandru Vladimirescu CS I.
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CONFLICTUL DE VALORI ÎN LUMEA
MUSULMANĂ ŞI IMPACTUL ASUPRA
SECURITĂŢII
Dr. Iulian CHIFU*

Lumea contemporană se confruntă cu un
real conflict de valori între libertatea extremă
de exprimare şi toleranţa cu privire la puncte de
vedere alternative, pe de o parte, şi valori precum
coabitarea, respectul, bunul simţ, autocenzura,
corectitudinea politică, civilizaţia şi, din nou,
toleranţa, pe de altă parte. Atunci când libertatea
exagerată provoacă violenţe şi moarte, nelinişte,
ciocniri sociale şi conflicte de valori, încep să fie
puse în joc tot mai mult democraţia şi drepturile
omului şi ale minorităţilor, conturându-se o nouă
clasă de riscuri şi ameninţări la adresa securităţii
naţionale şi internaţionale. Analiza de faţă aduce
în discuţie cazuri concrete, precum cel al lui
Salman Rushdie, al caricaturilor publicate în
ziarul Jyllands-Posten, al incendierii Coranului
şi al filmului „Inocenţa musulmanilor”, ce au
relansat în capitalele europene dezbaterea asupra
perspectivelor multiculturalismului şi toleranţei
în societăţile occidentale şi măsura în care
valorile democrat-liberale pot accepta influenţa
interferenţelor Islamului şi a sensibilităţilor
acestuia, mai ales când vine vorba de libertatea
de exprimare, libertatea de a alege şi, mai specific,
de reprezentarea artistică referitoare la Profet.

Cuvinte-cheie: multiculturalism; libertate de
exprimare; autocenzură; corectitudine politică;
radicalizare; violenţă.
1. Lansarea dezbaterii asupra conflictului
de valori: cazul Salman Rushdie
Este evident faptul că, în actuala etapă a
globalizării, valorile, drepturile, libertăţile şi
comportamentele pe care le preţuim în societatea
occidentală se pot afla în conflict cu cele promovate
de către alt tip de societate. Situaţia cea mai
dezbătută în ultimii ani este cea în care credinţele
religioase ale unei persoane sau grup de persoane
intră în conflict cu şi chiar le ofensează pe cele ale
altei persoane sau grup de persoane.
Primul caz care a ţinut titlurile ziarelor şi care a
deschis dezbaterea, fiind încă valabil şi acum, este
cel al romanului „Versetele satanice” al lui Salman
Rushdie. Acesta este cel mai cunoscut caz în care
au fost puse în joc limitele libertăţii de exprimare,
iar multiculturalismul a fost utilizat pentru
impunerea de limite spiritului libertăţii în numele
coeziunii sociale şi unităţii, a corectitudinii politice
şi respectului pentru sensibilitatea unei comunităţi
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de credincioşi. În cele din urmă, acest caz a condus
la fenomenul autocenzurii, ce afectează structura
liberală a societăţii democratice şi impune in
extremis toleranţa şi civilizaţia ca valori împotriva
liberei exprimări, iar întregul proces aduce atingere
substanţei fundamentale a societăţii liberaldemocrate.
Conflictul valorilor aduce în dezbatere mai
multe aspecte. Pe de o parte, este vorba de multiculturalism – în sensul de societate ce respectă diversitatea prin evitarea chestionării acesteia cu privire la limitarea reacţiilor la viziuni entocentriste
şi a comportamentului ce creează diviziuni. Acest
tip de comportament apare în grupuri închise, ce
refuză integrarea şi acceptarea responsabilităţii
pentru perioada colonială, dovedindu-se lipsit de
toleranţă când vine vorba de concetăţeni cu stiluri
de viaţă şi credinţe diferite.
Practic, vorbim, pe de o parte, despre societatea
liberală şi puterea sa de a se defini pe sine, spiritul
său şi ideile sale diverse, şi, pe de altă parte, despre
o altă societate care acceptă să fie definită de alţii
şi condamnă la moarte intelectualii, reacţionând
violent la artă şi la creaţii controversate. Toleranţa
şi acceptarea diversităţii reprezintă un set comun
de valori pentru ambele grupuri, deşi interpretate
în modalităţi diferite, astfel considerând că există
un tărâm comun pentru construirea unei soluţii la
această controversă.
De la un roman suprarealist la o dezbatere
teologică
În 1988, autorul britanico-indian Salman Rushdie a publicat cel de-al patrulea roman al său,
„Versetele satanice”. Cartea urmăreşte aventurile a
două personaje de origine indiană, Gibreel şi Saladin, care ajung printr-un miracol în Marea Britanie
atunci când avionul companiei Air India explodează. O parte din aventurile din carte aduc în scenă
un personaj bazat pe Profetul Mohamed şi îl arată
atât pe acesta, cât şi transcrierea sa a Coranului,
într-o lumină ce a atras critici din partea liderilor
musulmani. Cartea include scena unui vis cu prostituate care ar personifica soţiile lui Mohamed.
Totodată, se referă la Mohamed ca Mahound, un
demon în scenele de morală creştină.
Povestea reprezintă mai degrabă o alegorie şi un
roman suprarealist decât o abordare teologică sau
o interpretare ce ar merita reacţie. Totuşi, limitele
explorării minţii umane au cauzat reacţii, iar acest
lucru ar trebui discutat. Considerăm însă că lipsa
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de respect a unui autor sau nonconformism său nu
ar trebui să ducă la condamnarea sa la moarte.
Cartea lui S. Rushdie, ce iniţial a fost interzisă în
India, în toamna anului 1988, şi apoi a cauzat apoi
revolte în Pakistan la începutul lui 1989, cu puţin
timp înainte de intrarea sub edictul Ayatolahului
Khomeini, a surprins populaţia musulmană din mai
multe ţări. Au fost formulate acuzaţii de blasfemie
şi au fost declanşate demonstraţii din partea
grupurilor islamiste din India şi Pakistan. Pe 14
februarie 1989, liderul ortodox iranian Khomeini
a condamnat oficial cartea. Khomeini a formulat o
fatwa1 împotriva autorului şi o recompensă a fost
promisă oricărei persoane care „îl va executa”.
După nouă ani în care autorul a stat ascuns,
guvernul iranian a declarat, în 1998, că se
distanţează de recompensa oferită pentru uciderea
lui Rushdie2. Din anul 2000, Rushdie a locuit în
New York, iar în 2007 a preluat un post pe cinci
ani la Universitatea Emory din Atlanta, Georgia,
în calitate de scriitor. Rushdie a fost numit cavaler
în 2007 de către Regina Elisabeta – o mişcare ce
a fost criticată de guvernul iranian, de parlamentul
pakistanez dar şi de Al-Qaeda3.
Dosarul Rushdie este o chestiune originală,
utilizată în Iran în scopuri politice interne. O luptă
pentru putere între moderaţi şi conservatori în Iran
a dus la reacţii extremiste care au pus în joc limitele
libertăţii de exprimare într-o democraţie. A devenit
ritual în Iran ca, în fiecare an, în data în care a fost
formulată fatwa, conservatorii să reitereze sentinţa
la moarte asupra lui Rushdie pentru a-şi avertiza
rivalii moderaţi cu privire la orice compromis.
Nu este, deci, nicio surpriză faptul că Ayatolahul
Hassan Sanei, actualul lider al fundaţiei religioase
ce a oferit recompensa iniţială pentru uciderea lui
Rushdie, a afirmat că oferta rămâne valabilă4.
„Atâta timp cât nu este îndeplinită fatwa istorică
a Imamului Khomeini împotriva lui Rushdie,
insulta nu va fi cea din urmă. Dacă fatwa ar fi fost
dusă la îndeplinire, insulte ulterioare sub forma
caricaturilor, a articolelor şi a filmelor, nu s-ar mai
fi produs” 5, a fost citat Sanei. Radicalii iranieni
susţin că fatwa lui Khomeini este „irevocabilă”.
Cu toate acestea, guvernul preşedintelui
reformist Mohammad Khatami, s-a angajat public,
pentru prima oară, să nu întreprindă nimic pentru
îndeplinirea ameninţării cu moartea, şi s-a distanţat
de recompensă.
Conservatorii s-au opus eforturilor preşedintelui
Khatami de îmbunătăţire a relaţiilor cu Occidentul
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şi, în special, cu Regatul Unit. Sunt conştienţi că
Vestul este sensibil cu privire la soarta lui Salman
Rushdie şi insistă în mod intenţionat pentru
îndeplinirea fatwa, pentru a se opune eforturilor
preşedintelui Khatami. Aşadar, povestea este
utilizată de o anumită partidă din structura politică
iraniană pentru obiective interne, deşi Iranul nu are
nimic de a face cu povestea propriu-zisă.
Prim-ministrul iranian şi-a distanţat public
guvernul de ameninţarea cu moartea asupra
autorului britanic Salman Rushdie în 1989, iar
Marea Britanie a răspuns prin restaurarea, în
totalitate, a relaţiilor diplomatice.
«Guvernul Republicii Islamice Iran nu intenţionează să ia şi nu va lua nicio măsură în sensul ameninţării vieţii autorului „Versetelor satanice” sau a
altei persoane asociate cu munca acestuia, şi nici nu
va încuraja sau asista pe nimeni în a face aceasta»6, a
declarat ministrul de externe iranian la acea vreme,
Kamal Kharrazi. Remarcile lui Kharrazi au urmat
comentariilor făcute la New York de preşedintele
iranian Mohammad Khatami, care a spus reporterilor că dosarul Rushdie este „complet încheiat”.
Dar bunele intenţii şi această politică nu au
durat. Povestea „Versetelor satanice” are un efect
în timp şi revine de fiecare dată când o chestiune
asemănătoare apare în media. Aşa a fost în cazul
filmului „Inocenţa musulmanilor”.
O fundaţie semi-oficială din Iran a mărit o
recompensă oferită pentru uciderea scriitorului
britanic Salman Rushdie la 3,3 milioane de dolari
(de la 2,8 milioane de dolari), la câteva zile după
protestele ce au traversat lumea arabă împotriva
presupuselor insulte la adresa Profetului Mohamed
în filmul menţionat, care nu are nici o legătură
cu autorul „Versetelor Satanice”. Ziarul radical
„Jomhoori Eslami” şi alte publicaţii7 au relatat că
mişcarea pare a fi legată de protestele cu privire
la un film amator anti-Islam despre care mulţimile
adunate în peste 20 de ţări au declarat că le-ar fi
împins să îşi apere credinţa – în unele cazuri, prin
atacarea ambasadelor americane. Radicalii au
considerat că blasfemia nepedepsită din primul
caz a avut rolul său în faptul că a permis apariţia
blasfemiilor ulterioare, de unde şi suplimentul de
efort în executarea condamnării.
Autocenzura şi corectitudinea politică sunt
încă dezbătute în dosarul Rushdie
Teroarea legată de fatwa Ayatolahului Khomeini s-a disipat, dar provocarea lansată libertă-

ţii artistice nu. Autorităţile indiene au demonstrat
că interdicţia asupra „Versetelor satanice” este în
continuare validă în India. Sectanţii religioşi şi
politicienii cinici au folosit din nou romanul lui
Rushdie pentru motive politice, pentru a-i pune pe
linia dorită pe credincioşi. În luna ianuarie 2011,
chestiunea a fost folosită şi în scop electoral. Deşi
Rushdie a vizitat India de multe ori după 1989 fără
probleme, liderii musulmani au sesizat oportunitatea de a crea controversă şi au spus organizatorilor
festivalului că nu trebuie să permită unui „inamic
al Islamului” să vorbească8. În oraşul Jaipur din
India, ţara natală a lui Rushdie, autorul „Versetelor
satanice” a fost unul din cei peste 250 de autori din
întreaga lume care au fost de acord să vorbească la
Festivalul Literar Jaipur, cea mai mare asemenea
reuniune artistică din Asia de Sud şi, probabil, cea
mai aşteptată. Dar, cu câteva zile înainte de începerea festivalului, pe 20 ianuarie, Maulana Abul Qasim Nomani, un cleric al Darul Uloom Deoband,
un proeminent seminar islamic din statul aflat în
nordul Indiei, Uttar Pradesh, a cauzat agitaţie, declarând că guvernul indan ar fi trebuit să-i refuze
viza lui Rushdie care, din cauza imaginii atribuite
Profetului în „Versetele satanice” este „o persoană
pe care musulmanii o urăsc” 9.
Uttar Pradesh, cel mai mare stat indian, era
pregătit să meargă la vot în aprilie 2011. Este statul
indian de domiciliu a unui număr substanţial de
musulmani din cei 160.000 ai Indiei şi, din acest
motiv, o comunitate vizată de toate partidele majore
ale statului. În acel context, lui Rushdie i-a fost
interzisă participarea la festival, prin interdicţia de
a citi din propriul său roman.
Faptul nu este unul nou, din moment ce în
1988, după demonstraţii ale indienilor musulmani
împotriva „Versetelor satanice”, guvernul a interzis
importul cărţii, adăugând că „interdicţia nu a dus
la devalorizarea meritelor artistice şi literare ale
operei lui Rushdie”10. India este una din foarte
puţinele ţări din lume în care interdicţia a rămas
valabilă, alături de Egipt, Pakistan, Iran, Malaezia,
Liberia şi Papua Noua Guinee.
Situaţia a devenit chiar mai vizibilă când patru
autori prezenţi la festival au decis să-şi utilizeze
timpul alocat citind cu voce tare pasaje din
„Versetele satanice”, în semn de protest pentru
excluderea de facto a lui Rushdie. Vestea a circulat
repede şi în câteva minute era difuzată în lumea
întreagă prin intermediul contingentului masiv de
presă prezent la eveniment.
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Sir Salman Rushdie a declarat că nu crede că
romanul său din 1988 ar putea fi publicat astăzi
din cauza „unui climat de frică şi tensiune”: „O
carte ce a criticat Islamul ar fi dificil de publicat
acum”. Salman Rushdie a afirmat că scriitorii
erau în continuare atacaţi pentru operele lor în
ţări precum Turcia, Egipt, Algeria şi Iran. „Dacă
ne uităm la modul în care libertatea de exprimare
este atacată de extremismul religios, acuzaţia care
li se aduce acestor persoane este mereu aceeaşi –
este blasfemie, erezie, insultă – acelaşi vocabular
medieval. Suntem într-o situaţie dificilă pentru că
există multă frică şi tensiune”11.
Dezbaterea lansată de Rushdie şi episodul din
India s-au construit în jurul durabilităţii chestiunii
„Versurilor satanice”, după lansarea controversei.
Ambele momente – pronunţarea fatwa şi reacţia
oficialilor indieni – sunt legate de evenimente
politice şi electorale, dar au creat o reacţie serioasă,
violenţă extremă şi criticism religios împotriva
unui pretins „război împotriva Islamului” pe care
l-ar releva această apariţie. Acest tip de reacţie
reflectă frustrare şi un simţ al oprimării pe care l-au
avut musulmanii ca urmare a perioadei coloniale.
Aceste sentimente sunt utilizate şi canalizate
cu atenţie pentru a conferi avantaje politicienilor
implicaţi în disputele domestice electorale şi aflaţi
în căutarea legitimării internaţionale. Islamul
politic radical a extras forţat anumite elementecheie şi a reuşit să creeze chiar şi o politică a fricii
faţă de Vest12. Această politică a fricii a fost dublată
în Occident de aceleaşi sentimente şi de anunţul a
trei lideri europeni majori că multiculturalismul a
eşuat – James Cameron, Angela Merkel şi Nicolas
Sarkozy.
Au fost autocenzura şi corectitudinea politică a
abordării multiculturale un răspuns bun la nevoia
de coabitare şi de respectare a sensibilităţilor
comunităţii islamice în lume? Este „civilizat”
să se evite controversele de dragul respectului
pentru sensibilităţile altora? Sau este aceasta o
modalitate de modificare şi de renunţare la valorile
de bază ale unei democraţii liberale care a modelat
modernitatea?
Cel mai important aspect este că ambele părţi
se referă la toleranţă ca valoare: pe de o parte, este
vorba de toleranţă pentru libertatea de exprimare,
pentru libera circulaţie a ideilor, pentru proteste
fără violenţă şi abţinerea de la reacţii extreme,
interzicând blasfemia şi pedepsele aberante
aferente din rândul sancţiunilor administrative
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şi religioase aplicate. Pe de altă parte, toleranţa
este utilizată ca modalitate prin care ceilalţi pot
accepta un stil de viaţă diferit al unei comunităţi
care nu doreşte neapărat să se integreze în normele
şi regulile occidentale, care doreşte păstrarea
preeminenţei obiceiurilor sale religioase asupra
vieţii administrative.
Impactul cazului Rushdie în societăţile
occidentale
În ultimii ani, au fost exprimate anumite opinii
conform cărora reacţia violentă la creaţia artistică
este specifică doar statelor islamice. Departe de
a fi adevărat, se pare că reacţiile la „Versetele
satanice” au fost la fel de importante în statele
occidentale, mai ales în acele regiuni unde există
importante comunităţi musulmane. S-a petrecut
în oraşul britanic nordic Bradford, pe 14 ianuarie
1989, când, ca urmare a incendierii volumelor, cel
mai mare distribuitor de cărţi s-a decis să retragă
cartea din toate librăriile din zonă. O strategie
de marketing? Autocenzură? Respect pentru o
comunitate? Înţelegerea multiculturalismului prin
prisma respectului faţă de sensibilităţile acelei
comunităţi? Nu vom şti niciodată, cert este că
liderii musulmani din acea comunitate care a scos
cărţile din librărie pentru a le arde în stradă a cerut
concomitent şi instituirea legii islamice pentru
chestiuni legate de convieţuirea şi comportamentul
în familie.
Autorităţile britanice au demonstrat că pot
abandona valorile liberale în schimbul promisiuni
virtuale a unei vieţi liniştite. Pe de altă parte, un
număr de surse britanice au legat acest tip de
decizie, ce alterează fundamentele liberale şi
acordă o preeminenţă corectitudinii politice, de
contextul ce a permis ca cetăţenii britanici de trei
generaţii, complet integraţi în societate, să plece
de dimineaţă, luând un rucsac cu explozibili, şi să
se arunce în aer în autobuze şi în metrouri sau să
plănuiască să doboare avioane de pasageri13 în ţara
de adopţie pe care au ales-o bunicii lor.
James Forsyth, dar şi mulţi alţii, au considerat
că semnalul dat prin tolerarea incendierii cărţilor
lui Rushdie pe străzile din Bradford şi retragerea
cărţilor din librării a reprezentat primul pas în
direcţia pierderii controlului asupra dezvoltării
terorismului intern. Participarea Marii Britanii în
războiul din Irak şi inegalitatea internă nu sunt
motive suficiente pentru a explica planificarea şi
dezvoltarea a aproximativ 70 de planuri teroriste

IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2013

PUNCTE DE VEDERE
în Marea Britanie, care s-a găsit în situaţia de a fi
forţată să aibă de a face cu atacuri în chiar inima
Londrei.
O legătură directă nu a putut fi stabilită şi
cu siguranţă acest raţionament pare forţat, dar
faptele arată că acele atacuri au avut loc şi că sau manifestat atât terorismul domestic, cât şi
„lupi singuratici” auto-radicalizaţi şi chiar întregi
comunităţi radicalizate în jurul moscheilor unde
predicatori radicali au ridicat în slăvi credinţa
ortodoxă islamică şi chiar şi jihadul – aşa cum sa dovedit prin cazul expulzării imamilor. Acesta
este un fapt şi nicio analiză pragmatică nu îl poate
ignora. Pentru Marea Britanie, inamicul din interior
reprezintă o realitate, iar inegalitatea internă nu
poate explica de ce unii britanici sunt împinşi la
a-şi ucide vecinii.
Şi dacă problema este faptul că Marea Britanie
nu a luat o atitudine fermă în favoarea valorilor
liberale? Dacă nuanţa introdusă corectitudinii
politice, autocenzurii, „civilizaţiei” de către cei
care respectă sensibilităţile comunităţii islamice
este parte a explicaţiei pentru care s-a ajuns la astfel
de evoluţii? Considerăm că nu putem răspunde
la aceste întrebări, dar este dificil a respinge
scenariile prezentate ca fiind false a priori. Iar
Salman Rushdie, ca simbol şi ca prim caz de
ciocnire a civilizaţiilor, ar putea reprezenta punctul
de răscruce al multiculturalismului înţeles în mod
deficitar, dacă el înseamnă ignorarea propriilor
noastre valori democratice liberale fundamentale.
În 2006, un sondaj a arătat că musulmanii
britanici tineri cred într-un număr surprinzător de
mare, 31%, că politica externă a ţării lor justifică
atacurile teroriste14. În Bradford, „Versetele
satanice” au fost arse pentru că acestea au fost
văzute drept blasfemie. Situaţia a devenit chiar
mai supărătoare după ce liderul suprem al Iranului,
Ayatolahul Khomeini „a cerut capul” lui Rushdie,
pe 14 februarie 1989. Apelul a fost repetat frecvent
în Marea Britanie, de către diferiţi imami sau lideri
de comunităţi musulmane, în ciuda legii britanice
care pedepseşte cu închisoare pe viaţă instigarea
la crimă.
Potrivit gânditorilor liberali, rezultatul final al
chestiunii Rushdie a reprezentat un eşec al Marii
Britanii în a arăta că toţi cetăţenii săi trebuie să
respecte legile interne. În interiorul comunităţii
musulmane, poziţia moderată a fost slab cotată,
iar poziţia celor radicali a fost susţinută. Sub
Iqbal Sacranie, care între 2002 şi 2006 a condus

cea mai mare organizaţie musulmană din Marea
Britanie, Consiliul Musulman al Marii Britanii,
s-a declarat că „moartea este, poate, prea uşoară
pentru Rushdie”.
În anii 1990, Londra a devenit locul de întâlnire
al teroriştilor islamişti. Atât europenii, cât şi
Washingtonul, s-au plâns că britanicii erau toleranţi
cu privire la prezenţa radicalilor musulmani. După
11 septembrie, atitudinea britanică s-a transformat
rapid şi aproximativ 93% din populaţie a sprijinit
reacţiile pentru protejarea cetăţenilor de atacurile
teroriste. Dar „otrava” se răspândise deja.
Sondajele arătau că 57% din musulmani au privit
campania împotriva musulmanilor ca pe un război
împotriva Islamului, 40% considerau că britanicii
care au mers să lupte pentru jihadişti au justificare,
iar 15% vedeau atacurile asupra turnurilor gemene
motivate într-o formă sau alta. În acele condiţii,
cazul Salman Rushdie a servit drept un semnal
important ce merita să fie luat în considerare cu
mai mare atenţie.
2. Un alt exemplu pentru a ilustra conflictul
de valori: controversa caricaturilor
„Jyllands-Posten”
Controversa caricaturilor cu Mohamed a început
după ce 12 benzi desenate au fost publicate în ziarul
danez „Jyllands-Posten”, pe 30 septembrie 2005,
majoritatea acestora reprezentându-l pe Profetul
islamic. Ziarul a anunţat că publicarea acestora
a fost o încercare de a contribui la dezbaterea
referitoare la critica Islamului şi autocenzură.
Membrii a 16 organizaţii musulmane daneze
au condamnat „Jyllands-Posten”, pretinzând că
publicaţia a acţionat într-un mod provocator şi a
insultat sensibilităţile musulmane. Reprezentantul
palestinian în Danemarca şi ambasadorii din 10
state cu populaţie musulmană au trimis o scrisoare
premierului danez, Anders Fogh Rasmussen, pe 12
octombrie 2005, solicitându-i o întâlnire şi cerând
acţiune împotriva „Jyllands-Posten”; premierul
danez a refuzat, ulterior, întâlnirea cu aceştia.
Fogh Rasmussen – devenit între timp Secretar
General al NATO – s-a declarat împotriva
„încercărilor de demonizare a grupurilor de oameni
pe baza religiei”, dar a afirmat că Danemarca
rămâne fidelă libertăţii de exprimare. Guvernul a
răspuns la solicitarea adresată premierului pentru
o întâlnire doar cu o scrisoare: „Libertatea de
exprimare are un scop mai larg, iar guvernul danez
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nu are la dispoziţie nicio modalitate prin care ar
putea influenţa presa. Totuşi, legislaţia daneză
interzice acte de exprimare de natură discriminatorie
sau care ar putea reprezenta blasfemii. Partea
vătămată ar putea aduce acest tip de manifestări în
faţa instanţei, şi este responsabilitatea acesteia din
urmă să răspundă la cazuri particulare”15.
Ambasadorii au susţinut că nu au cerut
niciodată ca „Jyllands-Posten” să fie deferit
justiţiei, partea tehnică a scrisorii în care se cerea
acest lucru referindu-se, cel mai probabil, la
antrenarea responsabilităţii acestuia în limitele
legii16. Rasmussen a replicat: «chiar şi o intervenţie
non-juridică împotriva „Jyllands-Posten” ar fi
imposibilă în interiorul sistemului nostru»17.
Danezi musulmani au călătorit în Orientul
Mijlociu în lunile noiembrie şi decembrie ale
aceluiaşi an, pentru a înştiinţa oamenii cu privire la
benzile desenate şi pentru a-i chema la protest. Ei
deţineau în ţările respective nu doar benzile desenate
publicate, ci şi altele câteva – chiar mai insultătoare
– care „le-au fost trimise de către cetăţeni danezi”.
Cu aceste „dovezi” a devenit evidentă intenţia
de incitare la reacţii dure prognozată de către
musulmani la adresa Danemarcei.
Desenele au fost republicate în ziare din peste 50
de ţări în lunile ce au urmat, accentuând controversa,
deşi majoritatea acestora au fost publicate după
protestele pe scară largă din ianuarie şi februarie
200618. Ziare din SUA, Franţa, Germania, Spania,
Italia, Marea Britanie, Islanda, Belgia, Elveţia,
Ungaria, Groenlanda, Bulgaria, Portugalia şi
Iordania au republicat desenele pe 2 februarie
2006, pretinzând că apără libertatea de expresie şi
dreptul de a publica. Editorul cotidianului parizian
„France Soir” este concediat din cauza deciziei
sale de a publica desenele sub titlul „Da, avem
dreptul de a-L caricaturiza pe Dumnezeu”.
Musulmanii au organizat proteste în întreaga
lume islamică, unele dintre acestea escaladând
în violenţe şi momente în care poliţia s-a văzut
nevoită să tragă în mulţimile de protestatari,
rezultatul fiind peste 100 de persoane ucise19, la
care s-a adăugat atacul cu bombă de la ambasada
olandeză din Pakistan şi incendierea ambasadelor
olandeze din Siria, Liban şi Iran, luarea cu asalt a
unor clădiri europene20 şi incendierea steagurilor
olandez, danez, norvegian, francez şi german în
Fâşia Gaza21.
Premierul danez la acea vreme, Anders Fogh
Rasmussen, a descris controversa drept cea mai
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mare criză internaţională a Danemarcei de la al
Doilea Război Mondial încoace22. Fostul Secretarul
General ONU, Kofi Annan, a făcut un apel la
editorii din întreaga lume să oprească publicarea
desenelor: „Gestul este insensibil. Este provocator
şi ar trebui ca aceştia să vadă ce s-a întâmplat în
întreaga lume”, a declarat acesta. Preşedintele
SUA de atunci, George W. Bush, a făcut şi el apel
la încetarea violenţelor. „Respingem violenţa ca
modalitate de exprimare a nemulţumirii cu privire
la ceea ce ar putea fi publicat în presa liberă”, spune
el. Într-o declaraţie, prim-ministrul canadian,
Stephen Harper, spunea că „regretă publicarea”
desenelor cu Mohamed în media canadiene şi
„îndeamnă comunitatea musulmană canadiană
să îşi facă auzite opiniile într-un mod paşnic,
respectuos şi democratic”23.
Procesul civil împotriva publicaţiei a venit
la două săptămâni după ce Procurorul General
al Danemarcei a refuzat să înceapă o acţiune
legală împotriva publicaţiei, pe 30 martie 2006,
declarând că desenele care au provocat o furtună în
lumea musulmană nu au încălcat legile împotriva
rasismului sau a blasfemiei. Ziarul a fost cel care
a câştigat cazul în instanţă, procesul dovedindu-se
un caz real de libertate a presei. Premierul danez
a câştigat legitimitate prin apărarea valorilor
democrat-liberale fundamentale şi a devenit
Secretar General NATO în 2009.
Criticii desenelor le-au descris pe acestea
ca fiind islamofobe, rasiste24 sau reprezentând
blasfemie pentru persoanele de confesiune islamică,
posibil intenţionate pentru a umili o minoritate
daneză, sau au fost o manifestare a ignoranţei
cu privire la istoria imperialismului occidental.
Suporterii publicării lor şi ai libertăţii presei au
spus, în general, că publicare desenelor a fost un
exerciţiu legitim al dreptului la libera exprimare,
indiferent de validitatea exprimării în sine. Mulţi
au argumentat că musulmanii nu au fost vizaţi
într-o manieră discriminatorie, din moment ce
sunt publicate adesea şi desene mai puţin flatante
cu privire la alte religii şi liderii acestora25.
Flemming Rose, editorul cultural al „JyllandsPosten”, a comentat în textul iniţial care însoţea
desenele: „societatea modernă seculară este
respinsă de unii musulmani. Aceştia cer o poziţie
specială, insistând asupra unor tratamente distincte
cu privire la sentimentele lor religioase. Este
incompatibil cu democraţia contemporană şi
libertatea de expresie”. Pe 19 februarie 2006, Rose
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şi-a explicat în continuare intenţia în Washington
Post: „Cei care au creat desenele au tratat islamul
la fel cum tratează creştinismul, budismul,
hinduismul şi alte religii. Şi prin faptul că i-au
tratat pe musulmanii danezi ca pe nişte egali,
au subliniat ceva anume: vă integrăm în tradiţia
daneză a satirei pentru că sunteţi parte a societăţii
noastre, nu străini. Desenele mai degrabă includ
decât să excludă”26.
Interdicţie în a-l desena pe Mohamed?
Adevărata ciocnire a civilizaţiilor a avut loc
nu doar între ţările islamice şi cele creştine, ci şi
în interiorul societăţilor occidentale. Iar climatul
război împotriva terorismului părea să aibă ca
efect secundar escaladarea oricărei controverse
sau act considerat a fi împotriva religiei într-un
imens casus beli pentru musulmanii din întreaga
lume. Trebuie evidenţiat faptul că au fost necesare
cam şase luni şi proteste uriaşe din partea ţărilor
musulmane, dar şi deplasarea în toată lumea a
musulmanilor danezi în care au făcut mai mult
decât să prezinte desenele cu scopul declanşării
unei reacţii a lumii musulmane la un nivel de
violenţă atât de ridicat încât să merite intervenţia
politică a liderilor internaţionali pentru a calma
controversa.
Violenţa musulmanilor şi intoleranţa ţărilor şi
a comunităţilor islamice au fost, din nou, pe prima
poziţie în agenda publică, iar reprezentanţii radicali
au folosit momentul în scopuri personale. Pe 17
februarie, Mohammed Yousaf Qereshi, imamul
unei moschei din Peshawar, a oferit o recompensă
de 1,5 milioane de rupii pentru oricine va ucide
pe unul dintre cei care au desenat caricaturile
Profetului Mohamed. În acest caz, precedentul
recompensei pentru uciderea lui Salman Rushdie
a acţionat în beneficiul acestui predicator islamic
obscur.
Pe 21 aprilie, la mai mult de jumătate de an după
publicarea desenelor, liderul adjunct a Al-Qaeda,
Ayman al-Zawahiri a cerut, prin intermediul unui
scurt film, atacuri de răzbunare împotriva ţintelor
daneze. „Fac apel şi incit orice musulman care poate
face rău Danemarcei, să facă aceasta în sprijinul
Profetului. Pacea lui Dumnezeu şi rugăciunile să
fie cu el şi să îi fie pază staturii sale onorabile”27,
a spus Al-Zawahiri, citat de Intel Center, un grup
din SUA care monitorizează mesajele Al-Qaeda.
Nu a fost nicio surpriză faptul că, după o dezbatere
atât de aprigă şi sute de victime în urma ciocnirilor

violente, Al-Qaeda a intervenit, încercând să
câştige profit pentru sine.
Libertatea de expresie pare să aibă limite în
societatea musulmană. Conform imamilor şi
a unor interpretări ale Coranului, faptul de a-l
insulta pe Mohamed este una din cele mai grave
crime. Unele interpretări ale Shariah, mai ales cea
a grupărilor relativ extremiste Salafi (Wahhabi),
spune că orice insultă adusă lui Mohamed merită
pedeapsa cu moartea28.
Totuşi, Organizaţia Conferinţei Islamice (OIC)
a denunţat apelurile la moartea desenatorilor
danezi. Secretarul general al OIC, Ekmeleddin
Ihsanoglu, a menţionat într-un comunicat de presă:
„Secretarul general face apel la musulmani să
rămână calmi şi împăciuitori în pragul descrierii
profanatoare a Profetului Mohamed, care le-a rănit
adânc sentimentele”. El a declarat că „Islamul,
fiind religia toleranţei, a milei şi a păcii, îi învaţă
să-şi apere credinţa prin intermediul unor mijloace
democratice şi legale”29.
În mod evident, răspunsurile violente nu sunt
o parte integrantă a Islamului. Fiecare capitol al
Coranului începe cu cuvintele „În numele lui Allah
[Dumnezeu], cel plin de milă şi compasiune”.
Profetul Mohamed este numit Rehmatul-lilAlameen, sau „cel care aduce compasiune pentru
toate lumile”. După anunţarea activităţii sale
profetice, Profetul Mohamed s-a rugat pentru cei
care l-au insultat sau i s-au opus30.
Cert este că, doi ani mai târziu, autorul
benzilor desenate a fost ţinta unei tentative de
atentat terorist. Serviciul Danez de Informaţii şi
Securitate a declarat că poliţia a arestat un cetăţean
danez de origine marocană, în vârstă de 40 de ani,
şi alţi doi tunisieni, în regiunea Aarhus în vestul
Danemarcei, pe 13 februarie 2008, în urma unui
proces îndelungat de supraveghere. Cetăţeanul
danez este acuzat de terorism, conform Serviciului
de Informaţii, iar cetăţenii tunisieni vor fi deportaţi.
Poliţia nu a dat încă publicităţii numele celor trei.
Ţinta atentatului era, conform Serviciului
de Informaţii, ilustratorul ziarului danez
„Morgenavisen Jyllands-Posten”, care a publicat
iniţial desenele controversate în septembrie
2005. Ziarul îl identifica pe ilustrator drept Kurt
Westergaard.
„Fără a vrea să îşi asume un risc inutil
[Serviciul de Informaţii] a decis să intervină întro fază incipientă pentru a întrerupe planificarea
şi asasinarea, în sine”, conform declaraţiei făcute
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de Jakob Scharf, directorul general al Agenţiei.
„În consecinţă, operaţiunea din această dimineaţă
trebuie văzută, în primul rând, ca o măsură
preventivă al cărei scop a fost acela de a opri o
crimă de la a fi comisă”.
Westergaard afirmase anterior că voia ca
desenul său să spună că unele persoane au exploatat
imaginea Profetului pentru a legitima teroarea.
Totuşi, mulţi credincioşi din lumea musulmană au
interpretat desenul ca descriindu-l pe Profet drept
un terorist.
Westergaard rămâne sub protecţia poliţiei şi nu
ştie cât va continua această situaţie. „Nu aş avea
cum să ştiu cât timp voi fi nevoit să rămân sub protecţia poliţiei; cred, totuşi, că impactul răspunsului
nebunesc la desenele mele va dura până la sfârşitul
vieţii mele” a spus el. „Este, cu adevărat trist, dar a
devenit o realitate a vieţii mele”31.
Au existat mai multe atentate la viaţa lui
Westergaard şi a soţiei sale. Conform unor
evaluări succesive ale Stratfor asupra situaţiei, a
fost implicat inclusiv un somalez, presupus a fi
asociat cu gruparea al-Shabbab, care a fost recent
condamnat în Copenhaga. În ianuarie 2010, acesta
a pătruns în locuinţa lui Westergaard, fiind rănit
prin împuşcare de un poliţist danez, în timp ce îl
urmărea pe artist cu un topor.
Cel mai recent dintr-o serie de comploturi
teroriste descris de Stratfor a ieşit la lumină pe 29
decembrie, când poliţia din Danemarca şi Suedia a
arestat cinci bărbaţi cu conexiuni diferite cu Irak,
Liban şi Tunisia. Se presupune că bărbaţii plănuiau
un atac armat asupra birourilor Jyllands Posten din
Copenhaga, şi se pare că ar fi obţinut un pistol şi un
pistol-mitralieră echipat cu supresor de sunet şi că
ar fi fost în posesia unor cătuşe – ceea ce indică că
plănuiau să ia ostatici într-o operaţiunea teatrală.
Alte comploturi recente implicând reprezentări
ale lui Mohamed includ arestarea, în martie
2010, în Irlanda, a şapte persoane cu legături cu
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, suspectate de
un presupus complot de a-l ucide pe Lars Vilks,
artistul suedez care l-a pictat pe Mohamed ca un
sens giratoriu. O americancă, Colleen LaRose
– cunoscută sub identitatea on-line de „Jihad Jane”
– a fost arestată de FBI, la începutul lunii februarie
aceasta pledând vinovată la o serie de acuzaţii la
nivel federal care includeau un complot pentru a-l
ucide pe Vilks.
Unul din cele mai alarmante atacuri de până
acum legate de controversa benzilor desenate a fost
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atacul sinucigaş cu bombă din Stokholm, din data
de 11 decembrie, a lui Taimour Abdulwahab, un
cetăţean suedez născut în Irak. Din fericire, atacul,
care ar fi putut fi unul devastator, a fost întrerupt
în momentul în care explozivii săi s-au detonat
prematur, el fiind sigurul care a fost ucis32. Întrun e-mail trimis Agenţiei de ştiri suedeze cu puţin
timp înainte de a comite atrocitatea, Abdulwahab a
făcut referire explicită la desenele lui Vilks, cât şi
la prezenţa trupelor suedeze în Afganistan.
O altă controversă, pe lângă intoleranţa în
numele lui Allah sau pedeapsa cu moartea pentru
insulta la adresa lui Mohamed, este ridicată de
faptul de a-l desena pe Profet ce se consideră
a reprezenta un păcat în credinţa islamică.
Respingerea ilustrării grafice a lui Mohamed este
o parte a credinţei de bază a Islamului sau este o
modalitate de interpretare a religiei de către grupuri
care o utilizează în scopuri politice, aşa cum au
făcut-o conservatorii din Iran în cazul lui Salman
Rushdie, într-o luptă politică internă?
Doctrina tradiţională islamică oferă puţine
explicaţii pentru acest răspuns violent. Nu există
nicio interdicţie explicită în Coran la adresa artei
figurative, iar reprezentări ale lui Mohamed, deşi
absente din spaţiile publice, apar în „manuscrisele
luminate” până în secolul al XVII-lea; acestea
apar şi în iconografia populară a şiiţilor, unde
antipatia faţă de imaginile Profetului este mult
mai puţin prevalentă. Există numeroase asemenea
reprezentări – lipsite de chip sau acoperite de
un văl, ca indiciu al sfinţeniei sale, sau fiind
reprezentate chiar şi trăsături faciale – în diverse
colecţii de manuscrise33.
Malise Ruthven nota34 că abia recent musulmanii
care trăiesc în Vest au început să ridice obiecţii faţă
de reproducerea acestor imagini în cărţi. Obiecţiile
nu sunt, în nici un fel, restrânse la militanţii
extremişti. Sentimentul populist – alimentat
de tendinţele salafiste sau „fundamentaliste”
provenind din Golf şi din Arabia Saudită – a dus
aproape la un consens în rândurile unei majorităţi
a musulmanilor asupra faptului că reprezentările
Profetului sau ale altor figuri sfinte sunt interzise
de Islam.
Politica în regiune: utilizarea benzilor
desenate din „Jyllands-Posten”
Politicul a jucat un rol important în controversa
benzilor desenate ale „Jyllands-Posten” care
aproape a dus la un război religios global între
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Islam şi Occident şi a ajutat la alimentarea opiniilor
conform cărora războiul împotriva terorismului
este, de fapt, un război al Occidentului împotriva
Islamului, un tip de cruciadă modernă. În orice caz,
dacă nu a fost planificat în acest fel de la început
– atunci când au fost activate mulţimile şi au fost
utilizate interpretări radicale ale Islamului pentru a
obţine sprijin pentru credinţă (şi pentru purtătorii
radicali ai acestei credinţe în campanii electorale)
–, aşa s-a întâmplat şase luni mai târziu, când toţi
apărătorii Islamului au intrat în joc şi au utilizat
controversa pentru atingerea unor scopuri interne.
Evenimente precum publicarea benzilor
desenate ale „Jyllands-Posten” au mai multe
dimensiuni. Cu siguranţă, vorbim aici despre
lupta, pe de o parte, a credincioşilor, a pietăţii
musulmane, a respectului pentru credinţă şi a
militanţilor musulmani, apărători ai credinţei,
pentru „Islamul real” şi pentru onoarea islamică a
războiului sfânt împotriva influenţelor occidentale
aflate de cealaltă parte. Islamul moderat, toleranţa,
respectarea tăcută (şi pioasă) a ritualurilor şi
simbolurilor Islamului au fost nevoite să se lupte cu
Islamul radical care trebuie să fie vizibil, agresiv,
să-şi susţină credinţa şi să urmărească modul în care
ceilalţi îşi trăiesc experienţa religioasă – un Islam
ortodox care face apel la o interpretare rigidă a
Coranului ce nu se potriveşte cu multiculturalismul
şi cu toleranţa şi tolerarea altor religii şi credinţe, ci
izolează comunităţile islamice sub controlul unor
imami radicali, care nu le permit să interfereze,
să fuzioneze şi să se integreze cu alte comunităţi
vecine.
Rivalităţile dintre salafişti şi moderaţi nu sunt
singurele aflate în joc aici, deşi avem exemple
clare unde anume controversele au atins competiţia
electorală şi lupta politică. Salafiştii doresc o
întoarcere la „Islamul pur” al erei Profetului. Pe
de altă parte, regulile islamice susţin că un răspuns
pios al salafiştilor la controversa benzilor desenate
este acela de a refuza să se uite la imagini ce
reprezintă blasfemie şi să vorbească despre ele, cu
siguranţă pentru a evita multiplicarea, distribuirea
sau prezentarea lor. Dar o parte a salafiştilor şi, cu
siguranţă militanţii, jihadiştii, au adoptat poziţia
contrară, adică de a distribui şi face public acest
fapt al blasfemiei, încercând astfel să polarizeze
comunitatea, să atragă sprijinul public şi pentru a
recruta sinucigaşi. Aceştia difuzează prin Internet
imaginile controversate care consideră ei că ar
reprezenta o blasfemie şi fac ameninţări la adresa

artiştilor şi a publiciştilor care îndrăznesc să le
expună în galerii publice sau pe pagini tipărite.
Specialiştii în studiul Islamului consideră că
jihadiştii pregătesc o răzbunare ce, de fapt, lear putea sublinia profilul, utilizând chestiunile
menţionate pentru propriile lor motivaţii politice.
Totuşi, aşa cum a fost corect subliniat de Malise
Ruthven, datorită efectelor combinate al televiziunii
şi al Internetului, principalul rezultat al eforturilor
lor este diseminarea masivă imaginilor pe care
musulmanii pioşi le găsesc cele mai ofensatoare.
Prin atragerea atenţiei asupra lor, acei musulmani
radicali şi doritori să facă noi prozeliţi ai propriei
interpretări a Islamului, devin complici la blasfemia
pe care doresc cu atâta ardoare să o suprime.
O altă dimensiune a dezbaterii este cea
implicând regimurile autoritare care au utilizat
reacţiile împotriva benzilor desenate pentru a
se întări şi pentru a respinge orice încercare de
democratizare. Acest fapt s-a petrecut înaintea
Primăverii Arabe, când în Egipt şi Pakistan
asemenea violenţe anti-occidentale ale islamiştilor
erau permise (chiar încurajate) pentru o altă
categorie de motivaţii politice, cu scopul sporirii
sprijinului pentru liderul autoritar. Conducătorii
musulmani, la fel ca şi partidele politice islamice,
încercau în egală măsură să câştige un avantaj prin
revoltele populaţiilor musulmane împotriva lumii
occidentale. Atât islamiştii, cât şi conducătorii
musulmani autoritari sunt interesaţi de accentuarea
victimizării musulmane, bazată pe doleanţe reale
sau percepute. Pentru islamişti, furia sau mânia
împotriva Occidentului constituie elementul de
bază al pretenţiei de a sprijini masele musulmane.
Pentru conducătorii autoritari, protestele religioase
reprezintă mijlocul prin care este abătută atenţia
de la eşecurile economice şi politice35. Imaginea
unui Occident în ascensiune, care diminuează
şi afectează Islamul cu intenţia de a-l elimina,
foloseşte ca modalitate de a distrage atenţia de la
slăbiciunile propriei ţări.
Fostul secretar de stat SUA Conoleezza Rice
a indicat rolul Siriei şi al Iranului în exacerbarea
violenţelor împotriva insultei „unui ziar danez
obscur” la adresa musulmanilor. De asemenea,
mai multe regimuri musulmane autoritare aliate
cu SUA au utilizat oportunitatea pentru a crea
impresia că masele lor sunt fanatici lipsiţi de reguli
care nu pot fi controlaţi decât de o mână de fier.
Demonstraţii violente în oraşul pakistanez
Lahore au ocupat străzile o zi întreagă. Şi Egiptul
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a tolerat demonstraţii pline de furie deşi, în
mod normal, regimul Mubarak nu le permitea
cetăţenilor săi, la acea vreme, să îşi exprime
public sentimentele. După ce au criticat violenţele
orchestrate, regimurile Mubarak şi Musharraf
au transmis un mesaj Statelor Unite să scadă din
intensitatea retoricii lor cu privire la democratizarea
lumii musulmane întrucât democraţia nu va face
altceva decât să aducă la putere islamişti aleşi de
mulţimi furioase, care se împotrivesc Vestului.
Francis Fukuyama a subliniat că lupta aflată
în desfăşurare cu Islamul radical este mai mult
o problemă pentru Europa decât este pentru
America36. În Statele Unite, populaţia musulmană
reprezintă mai puţin de un procent, pe când în
Olanda constituie 6 spre 7 procente din populaţie,
iar jumătate din populaţia oraşelor mari precum
Amsterdam sau Rotterdam este reprezentată de
musulmani. În Franţa, procentajul ar putea atinge
13%. Mulţi dintre organizatorii incidentelor
teroriste recente – inclusiv Mohammed Atta,
conducătorul grupării responsabile pentru 11
septembrie, atentatorii cu bombă din 7 martie de la
Madrid, Mohammed Bouyeri, ucigaşul regizorului
olandez Theo van Gogh, şi atacatorii cu bombă de
la 7 iulie din Londra – au fost radicalizaţi nu în
Orientul Mijlociu, ci în Europa Occidentală. Mulţi,
precum Bouyeri şi atacatorii de la Londra, erau
cetăţeni de generaţia a doua care vorbeau fluent
limba ţării ce i-a adoptat.
Cert este că problema integrării musulmanilor în
societatea occidentală, evitând efectele secundare
populiste care au dat naştere teroriştilor ca Breivik
în Norvegia şi teroriştilor naţionalişti de extremă
dreaptă din Germania, presează pe măsură ce
trebuie să înţelegem că multiculturalismul nu
însemnă lăsarea comunităţilor musulmane în
ghetouri izolate, care vor deveni mai târziu o bază
prolifică pentru crearea unei versiuni intolerante
faţă de Islam.
Aşa cum a afirmat Fukuyama, problema cu care
se confruntă majoritatea europenilor astăzi este că
nu au o viziune a valorilor culturale pozitive pe
care le reprezintă societatea lor şi pe care ar trebui
să le promoveze, pe lângă toleranţa nesfârşită şi
relativismul moral. Ceea ce este necesar ca fiecare
societate europeană să inventeze este o formă
deschisă a identităţii naţionale, similare crezului
american, o identitate accesibilă noilor veniţi
indiferent de etnicitate sau religie. Normele pentru
integrarea sau acceptarea imigranţilor în Europa
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sunt departe de a le oferi imigranţilor musulmani
un statut de egalitate cu al celor bineveniţi în
societăţile europene, cum este cazul imigranţilor
americani.
„Cu trecerea timpului, este din ce în ce mai
greu să abordăm aceste întrebări. Europenii ar fi
trebuit să înceapă o discuţie referitoare la cum să
integreze minorităţile musulmane cu o generaţie
în urmă, înainte să înceapă să bată vânturile
Islamismului radical. Controversa benzilor
desenate, deşi a început cu o dorinţă europeană
lăudabilă de a susţine valori liberale fundamentale,
ar putea constitui un Rubicon care va fi foarte
dificil de re-traversat. Ar trebui să fim alarmaţi cu
privire la anvergura problemei, dar prudenţi în a
răspunde la ea, din moment ce conflictul cultural
aflat în escaladare de-a lungul Continentului ne va
aduce mai aproape de o confruntare între Islamişti
şi laici ce a arătat tot mai mult ca o ciocnire a
civilizaţiilor”37, a spus Fukuyama într-o declaraţie
profetică, menită a da de gândit europenilor şi a
adăuga la conflictul valorilor care este acum atât
de proeminent în lumea noastră.
3. Extremismul naşte extremism: arderea
Coranului în Florida şi atacurile
din Mazar-i-Shariff
Un studiu de caz al extremismului care
escaladează poate fi realizat asupra evenimentului
din Mazar-i-Shariff, una din cele mai liniştite
regiuni din Afganistan care nu a făcut niciodată
obiectul unor atacuri teroriste până la acel moment
şi care a fost mai puţin expusă la violenţe.Stârniţi
de trei mullahi furioşi, care i-au îndemnat să se
răzbune pentru arderea Coranului într-o biserică
din Florida, mii de protestatari au luat cu asalt
complexul Naţiunilor Unite în acest oraş din nordul
Afganistanului, omorând cel puţin 12 persoane.
Terry Jones, un pastor din Floria, a stârnit
un scandal internaţional ameninţând că va arde
Coranul în 2011, la comemorarea evenimentelor din
11 septembrie. Ca reacţie, printre alţii şi generalul
aflat la conducerea trupelor din Afganistan, David
Petraeus, avertizase la acel moment că un asemenea
gest ar putea provoca violenţe în Afganistan şi ar
putea pune în pericol trupe americane. Mai târziu,
pastorul a promis că nu arde Coranul, dar asta nu
l-a oprit să nu incite şi să organizeze un proces
închipuit împotriva Islamului şi apoi să ardă
Coranul în biserica sa din Gainesville, Florida, la

IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2013

PUNCTE DE VEDERE
20 martie, cu participarea a doar 30 de adepţi38. La
începutul lunii ianuarie 2011, T. Jones – prezentat
de Christine Fair39 nu ca un om instruit religios ci,
mai degrabă, ca un vânzător de mobilă la mâna
doua homofob şi islamofob – anunţa că va ţine
o „zi internaţională de judecare a Coranului”, în
cadrul căreia Coranul va fi judecat pentru crimă.
Episodul sângeros din Mazar-i-Shariff a
început cu 10 zile mai târziu, când trei mullahi,
adresându-se adepţilor la rugăciunea de vineri,
1 aprilie, în interiorul Moscheii Albastre – unul
din cel mai sfinte locuri din Afganistan –, i-au
îndemnat pe oameni să iasă pe străzi pentru a cere
arestarea lui Terry Jones. Mullahul Mohammed
Shah Adeli a declarat că Afganistanul ar trebui să
rupă legăturile cu SUA. „Arderea Coranului este o
insultă la adresa Islamului, iar cei care au comiso ar trebui pedepsiţi”40, a spus acesta. Afganii au
scandat sloganuri anti-americane în timpul unei
demonstraţii ce s-a transformat într-o revoltă.
Mulţimea de protestatari, pornită în marş, a luat
cu asalt sediul ONU din oraş – singurul bastion
ce putea fi asociat cu Occidentul şi SUA – şi a
sfârşit prin uciderea a 8 lucrători ai reprezentanţei
diplomatice a ONU a căror activitate aici era legată
de proiectele de dezvoltare şi sprijin al populaţiei
locale. Una dintre victimele măcelului a fost şeful
interimar al misiunii, românul Filaret Moţco, care
a fost decapitat. Poliţia locală a dat vina pe ceea ce
au numit ei „talibani care s-au infiltrat în rândurile
mulţimii” incitând la violenţe şi chiar distribuind
arme. 27 de suspecţi au fost arestaţi sub acuzaţia
de incitare la violenţe, unii veniţi din Kandahar
şi din alte provincii populate majoritar de către
talibani41.
Ambele gesturi au fost extreme. Aşa cum a
afirmat Robert Dreyfuss, „dacă plecăm la război
împotriva extremiştilor religioşi – şi, să o admitem,
nebuni – este tot una dacă invadăm Florida sau
Afganistanul. Nu sunt de acord cu niciuna dintre
ele, dar SUA a ales Afganistanul, lăsându-le mână
liberă nebunilor din Florida”42.
Nu a fost vorba aici despre o nouă ciocnire a
civilizaţiilor, ci de a profita de uşurinţa cu care
o populaţie poate deveni atât de reacţionară şi
vulnerabilă la extremismul religios; tolerarea
acţiunii iniţiale pare să fie o greşeală strategică care
ar fi avut nevoie de o reacţie în interiorul propriei
noastre societăţi pentru a nu expune soldaţii şi
pentru a câştiga minţile şi inimile locuitorilor de
departe, acolo unde coaliţia internaţională încearcă

să-i protejeze şi să le facă o viaţă mai bună, dar
unde rămân expuşi propagandei locale cu impact
major şi, după cum am arătat, cu urmări tragice.
Acest lucru este foarte dificil de înfăptuit dacă nu
există înţelegere acasă şi asumare matură a faptului
că orice gest care ar putea aduce publicitate pe
baza impactului dur asupra publicului ar putea
afecta – de data asta chiar direct şi fizic – soldaţii
ţărilor participante în misiunea internaţională
aflaţi departe. În acest caz particular, au fost puşi
în pericol nu soldaţi, ci chiar lucrători în domeniul
umanitar, implicaţi în proiecte de dezvoltare ONU,
niciunul dintre aceştia fiind american.
Ceea ce se întâmplă este un exemplu clasic
al extremismului care generează extremism.
Asemenea conflictului arabo-israelian, unde
colonişti radicalişti israelieni duc la îndeplinire
o agendă extremistă doar pentru a determina
radicaliştii palestinieni să comită atentate sinucigaşe
şi alte atrocităţi precum recentul masacru al unei
întregi familii de colonişti israelieni, inclusiv
copii nou născuţi, în Afganistan, fundamentaliştii
islamici reacţionează fără raţiune la o provocare a
unui extremist din Florida.
Nu este singurul caz de extremism împotriva
Islamului în Occident. Pe 12 februarie 2009,
politicianul olandez de dreapta Geert Wilders a
dorit să prezinte propriul său film scurt, „Fitna”,
la Casa Lorzilor din Marea Britanie . La câteva ore
după sosirea lui la aeroportul Heathrow, membrul
parlamentului olandez a fost reţinut şi trimis înapoi
în ţara sa natală, unde a fost judecat pentru instigare
la ură, riscând până la 16 luni în închisoare. La puţin
timp după reţinerea sa, Secretarul de Stat britanic
Jacqui Smith i-a scris o scrisoare lui Wilders
justificând interdicţia, explicând Parlamentului
olandez şi Olandei: „comentariile sale cu privire
la musulmani şi credinţele lor … ar ameninţa
armonia comunităţii şi, deci, siguranţa publică [în
Marea Britanie]43.
Jocul învinovăţirii: conflictul de valori în
societatea occidentală
Cine este vinovatul? Pare că nimeni sau
toată lumea. Cert este că un conflict al valorilor
se desfăşoară şi în acest caz. Pe de o parte,
vorbim despre libertatea de expresie şi exerciţiul
liber al credinţelor religioase de orice tip. În al
doilea rând, este vorba despre responsabilitate,
responsabilitatea individuală pură şi simplă pentru
concetăţeanul, aliatul sau persoana de lângă tine.
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Afirmăm acestea nu se pot găsi în norme sau legi,
ci în bunul simţul al fiecărei persoane. Un individ
nu poate fi condamnat pentru că nu are bun simţ.
Ce altceva poate fi făcut? Ar trebui învinovăţiţi
afganii pentru că nu au fost informaţi şi pentru că
au căzut în mâinile manipulării religioase a liderilor
lor? Este vorba despre libertate religioasă atât în
cazul Mazar-i-Shariff, cât şi în cazul lui Terry Jones
şi Geert Wilders. Sistemul democratic pare să fi
eşuat şi noi domenii şi modalităţi de îmbunătăţire
a democraţiei trebuie aduse în dezbatere.
Parte a populaţiei afgane nu înţelege că nişte
cazuri izolate şi marginale nu sunt reprezentative
pentru majoritatea americanilor, care respectă
Islamul şi condamnă vocal pângărirea unei cărţi
sfinte de către un pastor care caută publicitate. Este,
de asemenea, dificil de înţeles că americanii simt o
copleşitoare ruşine pentru acest gest, aşa cum simt
şi furie faţă de uciderea de către soldaţii americani
a nevinovaţilor civili căzuţi victime colaterale în
conflict, un sentiment puternic definitoriu mai ales
în rândurile celor în uniformă care văd asemenea
crime ca o pângărire brutală a propriilor standarde
şi valori.
De asemenea, parte a populaţiei americane
nu înţelege că acest mic grup care a atacat şi ucis
lucrătorii internaţionali civili nu este reprezentativ
pentru majoritatea afganilor, care condamnă
uciderea inocenţilor şi simt oroare şi ruşine faţă
de atacul asupra personalului ONU. De altfel, întrun sondaj din decembrie 2010, aproximativ 60%
dintre afgani au răspuns că ei continuă să sprijine
prezenţa militară SUA în ţara lor şi se opun
talibanilor, în ciuda insecurităţii în creştere44.
Sondajele contrazic evaluarea Stratfor
conform căreia violenţa din Mazar-i-Shariff
înseamnă că, după aproape o decadă de ocupaţie
a Afganistanului, coaliţia condusă de americani
se află deja într-o postură foarte precară, mai ales
în condiţiile în care încearcă să câştige inimile
şi minţile localnicilor utilizând o strategie de
contra-insurgenţă. Frustrarea cu privire la raidurile
nocturne şi victimele în rândul civililor creşte de
la an la an, iar ISAF s-a confruntat întotdeauna cu
o bătălie dură în războiul percepţiei45. Sondajele
au arătat că până şi cei care condamnau reacţia
rapidă a afganilor la apelurile religioase se află
în majoritate, şi că afganii înţeleg ce înseamnă
regimul taliban şi care sunt costurile pe care SUA
şi coaliţia internaţională şi le asumă pentru ai ajuta şi a le oferi asistenţă. Conform bugetului
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de apărare al SUA, micşorat recent, contribuabilii
americani vor plăti în continuare aproximativ 300
de milioane de dolari pe zi numai pentru efortul
militar din Afganistan. Pentru toate operaţiunile
din Afghanistan, SUA au cheltuit aproximativ
17 miliarde de dolari numai în anul fiscal 2011.
Acestea se adaugă la eforturile pe care le reprezintă
cei 1.461 de soldaţi americani ucişi şi mulţi alţii
răniţi în Afganistan din 200146. Inutil a mai fi spus
că şi mai mulţi civili afgani şi forţe de securitate au
murit în aceeaşi perioadă, aşa cum s-a întâmplat şi
cu civili americani şi personal militar, dar şi civil
aliat. În 2010, au fost ucişi peste 2.777 de civili.
Jocul politic ce a stârnit protestele
Din nou, informaţiile au arătat, săptămâni şi
luni mai târziu, că atacul asupra sediului ONU din
Mazar-i-Shariff a fost, în mare parte, provocat şi are
explicaţii politice foarte puternice. Primele semne
de întrebare au venit de la faptul că gestul lui Terry
Jones a trecut relativ neobservat în SUA şi în restul
lumii, şi că oficiali de la preşedinte la secretar
de stat şi şef al forţelor NATO în Afganistan, au
condamnat gestul.
Este semnificativ şi faptul că protestele au
început într-un loc ca Mazar-i-Shariff, unde
prezenţa talibană şi influenţa este mult mai limitată
şi unde ISAF a avut mult mai mare succes decât în
alte părţi ale ţării. În plus, au fost necesare aproape
două săptămâni între arderea Coranului şi începerea
protestelor în Afganistan, ceea ce sugerează o
campanie deliberată. Este similar modului în care
publicarea iniţială a controversatelor benzi desenate
daneze a trecut în mare parte neobservată până ce
proteste târzii s-au făcut remarcate în regiune.
Mai mult, ciocnirile au avut loc doar în
Afganistan şi nu s-au răspândit de această dată în
întreaga regiune sau în restul lumii musulmane.
Este încă un indicator al faptului că întreaga
poveste a fost legată de politica locală afgană şi,
de aceea, mulţi analişti au arătat spre preşedintele
Hamid Karzai. De fapt, evenimentele tragice din
1 aprilie 2011 nu s-ar fi petrecut cel mai probabil
dacă nu ar fi intervenit Karzai însuşi, care a atras
atenţia spre evenimentul puţin cunoscut din 24
martie, când a emis un comunicat de presă în care
numea arderea Coranului „o crimă împotriva unei
religii şi a întregii umma [comunităţi] musulmane”.
În continuare, acesta a făcut apel la SUA şi ONU
să „îi aducă în faţa justiţiei pe cei care au comis
această crimă” 47.
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Fareed Zakaria, de la CNN spune că arderea
Coranului a trecut în mare parte neobservată în
Afganistan până pe 31 martie, când Karzai „s-a
hotărât să capitalizeze acest eveniment”48 şi a făcut
apel la arestarea pastorului Jones. Christine Fair
nota pentru Foreign Policy că „degetul acuzator
trebuie să arate spre politica internă din Afganistan
şi către preşedintele Afganistanului Hamid Karzai.
În loc să explice propriei populaţii că Jones este
un radical ale cărui acţiuni sunt dispreţuite de
majoritatea americanilor, Karzai a transformat
momentul în cea mai recentă cauză anti-americană
a sa, denunţându-i pe americanii care au plătit
scump cu vieţile şi cu avuţiile lor pentru a sprijini
guvernul său inexplicabil de corupt şi lipsit de
responsabilitate. Karzai continuă să alimenteze
sentimentele maselor afgane neinformate şi să
îndemne antreprenorii morţii şi violenţei la un
continuarea numeroaselor lor acţiuni”49.
Este foarte dificil să nu concluzionezi că Hamid
Karzai a ales să urmeze o cale a controversei
mortale pentru a-şi demonstra independenţa
strategică faţă de exact acea ţară care continuă să-i
plătească majoritatea facturilor, în timp ce propriul
său grup de susţinători devalizează ţara. Mai mult,
alte două coincidenţe s-au petrecut şi sunt legate
de această întârziere de aproape două săptămâni
dintre gestul din Florida şi masacrul din Mazar-i–
Shariff. În primul rând, generalul David Petraeus,
comandantul ISAF şi al trupelor americane în
Afganistan şi-a cerut scuze pentru gestul lui Jones
din Florida şi a condamnat arderea Coranului (aşa
cum a făcut-o şi preşedintele Obama), iar incidentul
a avut loc exact în timp ce militari americani erau
judecaţi pentru uciderea de civili afgani şi după
publicarea fotografiilor unor soldaţi americani care
pozau cu trupul neînsufleţit al unui afgan50. În al
doilea rând, Reuters a relatat cu privire la un oficial
afgan de rang înalt care acuza luptătorii talibani
„reintegraţi” pentru uciderea personalului ONU,
luptători care depuseseră formal armele. Acest
fapt ar putea crea noi provocări pentru forţele
internaţionale, în condiţiile în care „reintegrarea
luptătorilor talibani de rang inferior şi mediu este o
componentă cheie a strategiei ISAF în a-i învinge
pe talibani şi a opri insurgenţa teroristă”, după cum
scrie Bill Roggio în „Long War Journal”. În cadrul
unui interviu, Steve Coll face referire în acest
context şi la negocierile secrete între administraţia
Obama şi membri ai talibanilor, dar şi la provocările
care afectează procesul, atunci când preşedintele

Hamid Karzai a refuzat să accepte orice negocieri
la care nu ar participa şi el51.
Cu siguranţă dezbaterea ar putea cădea, (şi a şi
căzut), în spaţiul argumentelor uzuale, comode şi
la modă ale comentatorilor occidentali, care insistă
asupra ciocnirii culturilor, civilizaţiilor şi ale
sistemelor juridice dintre Occident şi Islam, şi care
prezintă situaţia legilor din ţări precum Pakistan
şi Afganistan (printre alte ţări musulmane) care
incriminează infracţiuni, precum blasfemia, ce
se constituie expresii ale intoleranţei. Legile
blasfemiei, atât în Pakistan, cât şi în Afganistan,
au drept pedepse sentinţa maximă, pedeapsa cu
moartea, aşa cum este şi cazul lui Said Musa, un
lucrător afgan al Crucii Roşii, în vârstă de 46 de ani,
care fusese arestat şi risca o condamnare la moarte
pentru „apostazie”. Said Musa a fost declarat
apostat pentru că s-a convertit la creştinism,
iar acesta este un păcat, conform interpretărilor
extreme ale Coranului, şi această infracţiune de
natură religioasă şi de conştiinţă individuală duce
la pedeapsa cu moartea.
Argumente cu privire la „sălbăticia musulmanilor” în unele ţări vin şi ca urmare a masacrelor şi
pedepselor colective nejudiciare de lapidare, atacurilor şi crimelor în interiorul Islamului însuşi, cum
este cazul militanţilor sunniţi care au atacat numai
în ultimii ani zeci de moschei şiite şi altare sufi din
Pakistan. Fără îndoială, aceste atacuri au avut ca
rezultat arderea a nenumărate exemplare din Coran, dar nu au stârnit nici un soi de revoltă violentă
în rândurile musulmanilor din sudul Asiei.
Concluzia este, din nou, prezentată cel mai
elocvent de Christine Fair: „Simpla ciocnire a
valorilor civile şi juridice nu poate explica violenţele
sângeroase care au izbucnit în Afganistan în acest
sfârşit de săptămână. Oamenii raţionali înţeleg
diferenţele în regimurile juridice din diferite state
şi nu se mobilizează cu uşurinţă în mulţimi ucigaşe.
Oamenii raţionali înţeleg că uciderea nevinovaţilor
ca reacţie la un agresor aflat la mare depărtare
nu este iertată în nicio religie. Şi că pângărirea
Coranului în sine nu oferă o naraţiune ce ar scuza
crimele sălbatice de la Mazar–i-Shariff”52.
4. Conflictul de valori şi cazul filmului
„Inocenţa musulmanilor”
Islamofobia în acţiune. Din nou
Un alt caz important este cel al filmului
„Inocenţa musulmanilor”. Acesta urmează toate
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modelele cazurilor precedente: un site irelevant
publică trailerul unui film fără valoare artistică.
După mai mult de 3 luni, este utilizat pentru raţiuni
simbolice de terorişti din Libia care, sub acoperirea
unei mulţimi ce a luat cu asalt Ambasada SUA pe
9 noiembrie 2012, i-au ucis pe ambasadorul SUA
şi trei alţi cetăţeni americani, pe care autorităţile
locale au eşuat în a-i proteja.
Filmul a fost folosit în scopuri politice în Egipt
şi, într-un mod foarte curios, s-a răspândit în nu mai
mult de 10 zile în toate ţările islamice din lume,
inclusiv în comunităţile musulmane din statele occidentale. În cazul „Versetelor satanice” ale lui Salman Rushdie, reacţia a avut loc după ani de la publicarea cărţii şi chiar şi atunci, doar câteva ţări au
preluat criticile şi au menţinut chestiunea deschisă.
Destinat iritării lumii musulmane, filmul „Inocenţa Musulmanilor” este o ecranizare de 13 minute realizată cu un buget mic şi postată pe Youtube,
jucată, regizată şi editată cu amatorism; ar fi rizibilă dacă nu ar exista componenta de islamofobie53
pe care o promovează, ale cărei efecte sunt acum
resimţite în întreaga lume. Se pare că filmul a fost
realizat de un americano-egiptean situat în zona
Los Angeles, un anume Nakoula Basseley Nakoula, creştin copt, care iniţial a pretins a fi un magnat
israelian al proprietăţilor, numit Sam Bacil, care
utiliza fonduri provenind de la „donatori evrei”.
Nu este clar cum anume şi-a finanţat Nakoula filmul, el însuşi fiind un infractor condamnat.
De fapt, legăturile cu SUA sunt atât de slabe,
încât cineva s-ar putea întreba de ce anume cineva
ar privi problema ca antrenând responsabilitatea
autorităţilor de la Washington, dacă nu ar fi fost
faptul că filmele sunt asociate cu ideea prestigiului
şi a puterii globale a americane. La un moment dat,
orice ar putea fi utilizat la nivel simbolic pentru a
conduce la un atac asupra Occidentului: în Sudan,
atacul a avut loc la ambasada germană din moment
ce se presupunea (sau s-a răspândit în rândul
credincioşilor radicali ideea) că unul dintre actori
ar fi fost de origine germană. Asta probabil pentru
că la Khartum nu există Ambasadă Americană
pentru a fi atacată.
Producţia filmului on-line care aruncă o lumină
negativă asupra Profetului Mohamed a declanşat
evenimentele dramatice ce au dus la moartea
ambasadorului Christopher Stevens şi a altor trei
americani în Benghazi. Nici în acest context, nu
poate fi considerat consolare faptul că acest tip
de reacţii excesive sunt „înfăptuite de mici bande
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de fanatici”, aşa cum se pretinde adesea. Puterea
distructivă a acestor „fanatici” – atât din SUA
cât şi din Libia –, dar şi incapacitatea societăţilor
lor de a-i ţine sub control şi de a-i pedepsi
invalidează afirmaţia conform căreia chestiunile ar
fi tangenţiale.
Utilizarea politică a filmului
Întrebări apar din primul moment, în orice
analiză. Cum se face că un film care nu s-a bucurat
de nicio atenţie şi care are mai puţin de 10.000 de
vizualizări pentru trailer într-o perioadă mai mare de
trei luni a devenit motiv de acţiune pentru mulţimi
violente răspândite în întreaga lume islamică şi în
comunităţile musulmane din Occident? Reacţia sa produs cu ocazia celei de-a 11-a comemorări a
atentatelor de la 11 septembrie, iar acest fapt nu
are cum să nu ridice întrebări.
De ce era pregătită o mulţime în Libia pe 11
septembrie din moment ce Libia a avut cel mai
mult de beneficiat – Benghazi, mai ales – de pe
urma intervenţiei internaţionale pentru protecţia
rebelilor împotriva represiunii forţelor lui Muamar
el Kaddafi? Dacă SUA a asistat rebelii în lupta
lor, de ce au devenit SUA o ţintă? De ce aceste
evenimente s-au petrecut în Egipt, un alt loc în
care Primăvara Arabă a fost susţinută de SUA şi de
Occident împotriva unui alt lider autoritar, Hosni
Mubarak?
Simbolismul este o componentă importantă a
analizei şi se pare că toţi cei care au profitat de
eveniment au ştiut şi cât de adânc este înrădăcinat
sentimentul de blasfemie referitor la caricaturizarea
Profetului Mohamed în lumea islamică. Pe lângă
faptul că reprezentarea imaginii lui Mohamed este
considerată un păcat în interpretarea salafi/wahhabi
a Coranului, orice insultă adusă Profetului este
considerată a fi o blasfemie ce este pedepsită cu
moartea în multe ţări islamice. Totuşi, de această
dată, ţinta nu a fost autorul filmului, ci simbolurile
occidentale, iar acest fapt ridică întrebări cu privire
la profunzimea acuzaţiilor.
Islamul este din nou asociat în media cu
acte de violenţă şi fanatism. Moartea lui Chris
Stevens, ambasadorul american în Libia, în
urma atacului asupra consulatului american din
Benghazi a zguduit nu doar SUA, ci şi membri
ai comunităţii musulmane din întreaga lume.
Imaginea predominantă a Islamului prezentată
în media a fost cea a unei religii cufundate în
violenţă, obscurantism şi misoginism. O religie a
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urii şi a distrugerii. Inutil să mai spunem aici că,
în realitate, Islamul este o confesiune a iertării şi
toleranţei, conform cărţii sfinte, Coranul54.
Violenţa a părut spontană, însă nu şi în realitate.
În schimb, a fost produsul unei secvenţe de
provocări, unele secrete, altele evidente. A părut
a începe în SUA, apoi s-a amplificat în Egipt şi
a ajuns la un punct culminant sângeros în Libia
– toate în timpul celei de-a 11-a comemorări a
atentatelor de la 11 septembrie. Dacă musulmanii
ar răspunde violent la fiecare insultă on-line
asupra credinţei lor, ar avea loc revolte în Cairo
şi Benghazi în fiecare zi a anului55. Internetul
este plin de factori maliţioşi care spun, scriu sau
difuzează lucruri cutremurătoare referitoare la
Islam şi există şi musulmani care defăimează online alte sisteme religioase. Maşinăria urii este
cea care împinge furia mai departe. Ei ştiu deja că
rezultatul eforturilor lor va conduce la violenţă şi
subversiune. Acestor bărbaţi le sunt validate prin
media acţiunile de răspândire a urii şi a violenţei.
Este esenţial să privim mai atent fundalul
politic şi contextul. Mai întâi, în SUA: „Inocenţa
musulmanilor”, un film fără nici o valoare artistică,
a cauzat o serie de evenimente pe care unii o vor
considera intenţionată. Unii analişti afirmă că a fost
planificată pentru alegerile electorale americane, în
acest caz pentru a incita comunităţile şi a provoca
apoi răspunsuri radicale din partea candidaţilor la
preşedinţie56.
În cazul Libiei, cel mai sângeros loc unde
„Inocenţa musulmanilor” a făcut victime a
constituit doar un simbol, fără să existe nici o
explicaţie în afara faptului că oamenii care se adună
în faţa Ambasadei au fost instigaţi de insurgenţi
conectaţi cu Al-Qaeda şi că, în sine, crimele au
fost realizate de terorişti declaraţi care au profitat
de nivelul scăzut de securitate din regiune şi nu de
către cetăţenii care au protestat împotriva filmului.
Simbolismul este foarte important în acel caz, din
moment ce pune în joc chiar Primăvara Arabă şi
sprijinul occidental pentru democratizarea lumii
arabe. A fost o modalitate utilizată de instigatori,
care au rămas în umbră, de a transmite publicului
american şi european un mesaj despre încă o eroare
de conducere occidentală.
„Inocenţa Musulmanilor” în politicile interne
ale Egiptului
Cea mai vizibilă implicare politică a fost
cea din Egipt. Aici, Frăţia Musulmană era deja

considerată o forţă politică islamistă din vremea
lui Mubarak, iar acum noul preşedinte, Mohamed
Morsi – exponent al Frăţiei Musulmane, se află
sub presiune atât din partea propriului său partid,
dar mai ales din partea opoziţiei salafiste Al Nour,
un partid islamic ortodox mult mai radical. Se pare
că asta ar fi fost şi la originea promovării masive a
trailerului în Orientul Mijlociu.
În încercarea sa de a preîntâmpina violenţele,
Morsi a declarat că „este cerut de religia noastră
să ne protejăm oaspeţii, locuinţele lor şi locurile
lor de muncă”. A calificat uciderea ambasadorului
american Chris Stevens în Libia inacceptabilă
pentru Islam. „Pentru Dumnezeu, atacarea unei
persoane este mai mare decât atacul asupra
Kaaba”, a spus el, făcând referire la cel mai sfânt
loc al Islamului din Mecca57. Discursul lui Morsi
a fost prezentat după o convorbire telefonică cu
Preşedintele Obama Administraţia Obama a fost
iritată de răspunsul tardiv al lui Morsi la atacul
asupra ambasadei SUA din Cairo, generat tot de
difuzarea şi comentarea filmului, iar egipteanul
a făcut doar câteva declaraţii vagi cu referire la
acesta, fără o condamnare evidentă a încălcării
clare securităţii58, în cadrul căreia poliţia nu a
intervenit pentru a-i opri pe protestatarii care au
escaladat zidurile ambasadei. Tăcerea lui a indicat
presiunea puternică la care este supus Morsi, o
figură cunoscută în rândurile Frăţiei Musulmane,
din partea puternicilor islamişti ultraconservatori
din Egipt. Aceştia fac uz de film pentru a-şi creşte
propria vizibilitate politică, punând la îndoială în
acelaşi timp legitimitatea religioasă a lui Morsi.
Totuşi, filmul a fost dat publicităţii la 1 iunie,
cu mai mult de trei luni înaintea protestelor din
Cairo. De fapt, egiptenii nu au cunoscut faptul că
acest film exista până când o gazdă de talk-show,
Sheikh Khalid Abdullah, i-a dedicat programul său
de două ore în data de 8 septembrie. În calitate de
şeic musulman, Abdullah a fost, fără îndoială, jignit
de conţinutul filmului. Totuşi, ca salafist, ale cărui
credinţe se contrazic în nuanţe şi radicalism cu cele
ale Frăţiei Musulmane aflate la putere, se poate ca
Abdullah să fi difuzat filmul tocmai pentru a incita
la haos şi a complica politica internă a Egiptului.
Programul lui Abdullah, Masr aş Jadida, a fost
apoi, rapid diseminat, iar un videoclip Youtube al
emisiunii a fost încărcat pe un website salafist pe
9 septembrie şi, în două zile, a avut peste 300.000
de vizualizări59. În acelaşi timp, gruparea jihadistă
„Liderii Egiptului”, o fostă organizaţie militantă, a
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ţinut o conferinţă în oraşul egiptean Alexandria şi a
declarat că oricine a fost implicat în „defăimarea”
Profetului în acest film, ar trebui ucis. Au făcut apel
la Morsi pentru a pune capăt relaţiilor cu SUA60.
Sheikh Khalid Abdullah este o personalitate
controversată. A făcut subiectul a mai multor
rapoarte despre calitatea şi profesionalismul media
care evidenţiau lipsa sa de cumpătare şi lipsa de
respect pentru limitele etice. Abdullah l-a acuzat
public de lipsă de comportament pe deplin conform
perceptelor islamice şi aspiraţiilor din interpretarea
sa dată Coranului chiar şi pe şeicul Hazem Abd
Ismail, un coleg salafist candidat la alegerile
prezidenţiale din 2012. A fost, de asemenea, foarte
critic la adresa liberalilor şi a Frăţiei Musulmane.
Aceasta este o dovadă clară a utilizării politice
a trailerului pentru a pune presiune pe politica
internă din Egipt, în rivalităţile dintre radicali şi
moderaţi, într-un format aproape similar cu cel din
cazul condamnării lui Salman Rushdie la moarte
în Iran.
Aşa cum a afirmat Steven A. Cook, evenimentele
sunt „o consecinţă directă a televiziunii salafiste
prin satelit Al-Nas (Poporul), o reţea religioasă care
a făcut publică existenţa „Inocenţei musulmanilor”.
Pentru credincioşii unei religii care interzice
pictarea, imaginile sau reprezentarea grafică
Profetului său – şi cu atât mai mult reprezentarea
sa într-o manieră înjositoare – reacţia emoţională
era de aşteptat, pe baza parametrilor religioşi şi
culturali, nu pe baza unora politici. Este foarte
probabil ca liderii politici şi religioşi care au incitat
la manifestaţii de protest să fi stârnit emoţiile
unor apărători puternici ai Islamului, având o altă
agendă în minte; totuşi, dacă filmul nu ar fi atins
un nerv cultural-religios sensibil pentru masele de
credincioşi musulmani, asemenea lideri nu ar fi
avut trupe pe care să le cheme”61.
Presiunea a determinat atitudinea lui Morsi,
care a fost foarte nuanţat în declaraţiile sale publice
chiar şi după evenimente. În schimb, preşedintele
Libiei, Mohamed el-Magariaf, şi-a cerut rapid scuze
tuturor americanilor pentru atacul de la Consulat
şi a promis să îi urmărească şi să îi pedepsească
pe cei responsabili. La 24 de ore după atacul
asupra Ambasadei din Cairo, preşedintele egiptean
Mohamed Morsi nu dăduse nicio declaraţie
similară. Când, în final a făcut-o, părea mai puţin
preocupat de ceea ce se întâmplase la Ambasadă
şi mai mult de afrontul adus Profetului, pe care
l-a condamnat „în cei mai duri termeni”62. Frăţia
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Musulmană a condamnat atacul din Benghazi prin
intermediul Twitter, dar nu a făcut nicio menţiune
la cel din Cairo.
În loc de concluzii: întrebări ce necesită
răspunsuri
Din analiza asupra celor mai importante
evenimente din ultimii ani ce ilustrează existenţa
unui profund conflict de valori în lumea
contemporană, reiese faptul că este necesar ca
studiile de securitate să acorde o mai mare atenţie
problematicii multiculturalismului şi toleranţei
în societăţile occidentale, dar şi măsurii în care
valorile democrat-liberale pot accepta influenţa
interferenţelor Islamului. De asemenea, se
poate vorbi despre două dimensiuni ale acestei
problematici: pe de o parte, conflictul autentic
de valori, iar pe de altă parte, amplificarea şi
utilizarea acestuia în scopuri politice. Cele patru
cazuri analizate reflectă o creştere progresivă a
interferenţei politicului în evenimentele ce au
urmat.
În ultimul caz analizat, cel al filmului „Inocenţa
musulmanilor”, viteza cu care s-a răspândit violenţa
în lumea musulmană, în nu mai mult de zece
zile după difuzarea comentariilor la televiziunea
egipteană şi la mai mult de trei luni după apariţia
sa pe internet, ridică semne mari de întrebare.
Este necesar să introducem în analiză şi impactul
în lumea musulmană şi jihadistă, ştiind că AlQaeda a emis o condamnare abia la 13 octombrie
2012 (Associated Press). Deci, chiar şi faptul că
evenimentele au avut loc în Libia pe 11 septembrie
2012, dar mai ales răspândirea valului de violenţe
împotriva SUA şi a Occidentului în scurt timp şi
aparent fără contribuţia reţelei teroriste Al Qaeda,
ridică întrebări multiple.
Pentru a demonstra utilizarea intenţionată şi
planificată a evenimentelor menţionate în scop
politic, aducem în discuţie cazul poziţiei Rusiei
referitoare la Siria ce, dimpotrivă, nu a suscitat atât
de mult interes pentru aceeaşi lume islamică. Este
cunoscut faptul că veto-uri repetate ale Rusiei în
Consiliul de Securitate al ONU în faţa oricărui tip
de soluţie de intervenţie externă împotriva lui Al
Assad, nu au determinat acelaşi tip de reacţie, deşi
situaţia din Siria a făcut statele arabe, Liga Arabă
şi Organizaţia Conferinţei Islamice să reacţioneze
şi să blameze Rusia pentru faptul că îi permite
lui Bashar al Assad, liderul autoritar sirian, să
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ucidă populaţia care protesta paşnic, şi au cerut
ca acesta să renunţe la putere. În ciuda a sute de
ştiri care pretindeau că s-ar fi aflat acolo luptători
internaţionali jihadişti şi islamici, nimeni nu a
atacat Rusia pentru acest lucru. Reacţia în cazul
Rusiei este preferenţială, diferită de cea cu care
s-au confruntat SUA şi democraţiile occidentale
din Europa: chiar dacă acele ţări au sprijinit
Primăvara Arabă – respinsă de către Rusia –, chiar
dacă a permis ca partide politice, inclusiv Frăţia
Musulmană şi grupări salafiste, să intre în jocul
democratic şi să împartă puterea după înfrângerea
liderilor autoritari, SUA, Europa şi Occidentul
sunt o ţintă, iar Rusia, care s-a opus procesului,
nu este.
Izbucnirea bruscă a violenţelor în comunităţile
musulmane din întreaga lume, în cazul filmului
„Inocenţa musulmanilor”, nu este naturală,
comparativ cu experienţele anterioare. Într-adevăr,
ar putea fi considerate responsabile reţelele sociale
care au apărut mult mai târziu, însă această
explicaţie nu este suficientă. Rămâne măcar un
dubiu că reacţia coordonată a lumii musulmane, la
trei luni după ce „Inocenţa Musulmanilor” a fost
postat pe Internet, se datorează unei operaţiuni bine
puse la punct de autori momentan necunoscuţi.
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NOUA SEMNIFICAŢIE A CONCEPTULUI
DE SECURITATE NAŢIONALĂ DIN
PERSPECTIVĂ ENERGETICĂ
Laurenţiu Victor PACHIU*

Energia a devenit un activ global şi central al
oricărei comunităţi. Fiind o sursă crucială pentru
dezvoltarea societăţii, dar şi un instrument politic
şi geopolitic, asigurarea securităţii energetice
necesită realizarea unei stări corespunzătoare de
responsabilitate şi pregătire adecvată a actorilor
implicaţi în acest proces. În ceea ce priveşte
România, avantajul dat de poziţia sa geostrategică
şi de prezenţa resurselor naturale pe teritoriul ei,
precum şi evoluţiile recente regionale/globale
în domeniul energetic, ar trebui sa fie mai mult
decât suficiente pentru a impulsiona trecerea
strategiilor şi acţiunii în materie de energie la
un nivel realist, matur, perseverent şi vizionar.
România „geologică” oferă o şansă în vederea
transformării României într-un stat puternic şi
un partener internaţional credibil, dar pentru
aceasta este nevoie de un model activ de abordare
a provocărilor de securitate energetică. Prezentul
articol constituie o recomandare pentru acţiune
imediată în scopul structurării şi implementării
unui concept de securitate energetică clar şi viabil,
ca parte a politicilor şi strategiilor româneşti, în
special în ceea ce priveşte proiectul pachetului de
legi asupra securităţii naţionale.
Cuvinte-cheie: energie; securitate; legi ale
securităţii naţionale, infrastructură critică.

1. Securitatea energetică
din perspectiva istorică
Dilema securităţii energetice ce marchează
începutul de secol al XXI-lea la nivel global, şi
aici ne referim la întregul spectru, respectiv cel al
provocărilor conexe tendinţei epuizării resurselor
convenţionale, necesităţii diversificării resurselor,
a securităţii producţiei, transportului şi cererii, a
eficientizării consumului de energie, a transparenţei
şi concurenţei veritabile pe piaţa energetică, şi, nu în
ultimul rând, a echilibrului ecologic, concentrează
elemente ce prefigurează schimbări fundamentale
în filosofia, geopolitica şi principiile legale care
guvernează aceasta problematică, pentru o lungă
perioadă de timp de acum înainte.
Dacă, în secolul al XX-lea, cu precădere în
prima sa jumătate, securitatea energetică era privită
înainte de toate ca o componentă a securităţii
militare (de apărare) şi economice, criza petrolieră
din anii ’70 a propulsat problematica energetică pe
un loc primordial în agenda construcţiilor politice
la nivel global, devenind un comandament de
securitate „per se”, un factor esenţial în asigurarea
securităţii existenţiale a societăţii. Securitatea
energetică, ca şi concept ce trebuie implementat
diferit pentru fiecare stat, economie, regiune şi piaţă
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în parte, a devenit deja centrul gravitaţional pentru
toate celelalte componente ale securităţii (politică,
economică, socială, militară, ecologică, alimentară
etc.). Din perspectiva temporală, ne aflăm încă la
originile epocii energetice, când securitatea unui
participant la acest proces (actor statal sau nonstatal) se realizează prin afectarea securităţii altui
participant, însă progresele tehnice şi tehnologice,
dimensiunile globale ale interdependenţelor
economice şi sociale, conştientizate şi promovate
la nivelul fiecărei comunităţi, devin factori
acceleratori şi contribuie la schimbări substanţiale
în această paradigmă.
Orice dezbatere privitoare la tematica securităţii
energetice a României trebuie să se fundamenteze
şi să beneficieze de perspectiva istorică a
experienţelor acestei ţări, care, pentru o perioadă
ce a depăşit aproape jumătate de secol (final de
secol al XIX-lea, început de secol al XX-lea), s-a
plasat în prima ligă globală a statelor producătoare
de petrol.
Iată că, la aproape o sută de ani de atunci,
România (mă refer la ţara noastră ca spaţiu
geografic şi geologic, nicidecum ca societate
politică) îşi oferă din nou şansa de a deveni un
factor extrem de important în evoluţia realităţilor
şi strategiilor de securitate energetică în regiunea
Sud-Est Europeană, Pontică şi nu numai.
La această realitate geopolitică şi geoeconomică
au contribuit în primul rând potenţialele rezerve
substanţiale de gaze din şist (supranumite „noua
revoluţie energetică”), rezervele de hidrocarburi
din platoul continental al Mării Negre, precum
şi alte resurse minerale relevante în ecuaţia
energetică, de care statul român ar dispune.
Practic, România ar putea completa într-o formulă
logică arcul energetic reprezentat de potenţialele
resurse şi descoperiri din bazinul Mării Negre,
cel Mediteranean (Cipru şi Israel) şi regiunea
Caspică. Proiectarea acestor realităţi geologice şi
economice pe imaginea mai vastă a echilibrului tot
mai precar, la nivel european, în planul securităţii
aprovizionării cu resurse energetice a statelor
membre UE, a relaţiei de dependenţă sau, mai
corect spus, de interdependenţă cu „prima sursă
de hidrocarburi”, respectiv, Federaţia Rusă, a
procesului complex de configurare a rutelor de
aprovizionare cu energie, şi, nu în ultimul rând,
a absenţei unui concept de securitate energetică
europeană unitar, coerent, racordat la provocări
prezente şi, mai ales viitoare, metamorfozează
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aceste potenţiale avantaje economice şi geopolitice
ale României în provocări la adresa securităţii sale
naţionale.
Trăsăturile definitorii ale politicilor româneşti
în materie de energie au gravitat, în principal, în
zona dilemelor legate de caracterul naţional al
industriei şi de insuficienţa resurselor financiare
şi tehnice reclamate pentru asigurarea dezvoltării
acesteia. Mărturia acestei dileme o reprezintă deja
tradiţionala abordare politică şi legislativă, putem
spune, conjuncturală şi superficială, a exploatării
resurselor energetice naţionale şi a modului de
plasare, din această perspectivă, a României în
contextul energetic şi politic regional, respectiv
european.
Este evident că „legile minelor” din România
primei jumătăţi a secolului al XX-lea (care tratau
inclusiv explorarea şi producţia de petrol şi gaze
naturale), prin fundamentarea lor aproape exclusiv
politică (doctrina liberală „prin noi înşine” vs.
doctrina creştin-democrată a „porţilor deschise”),
nu au reuşit să proiecteze valenţele unui stat
producător de hidrocarburi ,de prim rang la acel
moment, în plan geopolitic decât conjunctural,
non-strategic, pe termen foarte scurt şi fără a ţine
cont de provocările mai vaste la nivel continental
şi chiar global. „Legile minelor” şi ale petrolului
ajunseseră să fie schimbate sau amendate
substanţial odată cu fiecare schimbare de regim
politic. Dintr-o perspectivă strict istorică, această
instabilitate şi incoerenţă legislativă era oarecum
explicabilă în condiţiile în care ecuaţia cerereofertă energetică nu era atât de complexă ca astăzi
(curba Hubbert fiind, la acea vreme, abia în faza
sa ascendentă). Conceptul de securitate energetică
era, practic, inexistent, capacitatea vizunii politice
româneşti de atunci asupra elementului energetic
limitându-se la imperative de apărare şi, respectiv,
de asigurare a unor resurse financiare din industria
petrolieră destinate promovării dezvoltării
economice industriale în general (România fiind o
ţară preponderent agrară).
Semnificaţia istorică a oricărui act normativ
nu este dată de capacitatea acestuia de a răspunde
unor interese imediate sau imediat predictibile ale
actorilor implicaţi (guvernanţi şi/sau guvernaţi),
ci de vocaţia sa de a răspunde unor provocări
complexe, chiar şi impredictibile, pe termen lung,
fără a fi afectată stabilitatea şi dezvoltarea socială,
economică şi culturală a statului. Atingerea unui
asemenea grad de satisfacţie normativă reclamă o
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fundamentare adecvată, transpartinică, vizionară şi
coerentă a oricărui demers normativ de importanţă
strategică.
În mod regretabil, în scurta sa istorie de stat
democratic şi economie de piaţă, România nu a reuşit
să conceptualizeze şi să definească o strategie de
securitate energetică aptă să se constituie în busola
demersurilor normative în domeniul energetic şi,
implicit, să asigure o „recoltă” pe termen lung a
beneficiilor geopolitice şi geoeconomice ale ţării
noastre.
O serie de disfuncţionalităţi afectează securitatea naţională a României, cum ar fi: (i) menţinerea de 5 ani în „stand-by” a Strategiei energetice a
României (iniţial adoptată pentru perioada 20072020, urmând a fi înlocuită de un nou proiect dedicat perioadei 2011-2035 (documentul respectiv
trebuind să sufere îmbunătăţiri substanţiale); (ii)
stabilirea unor priorităţi de strategie şi securitate
energetică ad-hoc, în şedinţe de guvern sau CSAŢ
(în condiţiile în care nici măcar conceptul de „securitate energetică” nu este clar definit); (iii) perenele surprize în implementarea unor acte normative în domeniu, şi, mai nou, în condiţiile anunţării
unor potenţiale rezerve semnificative de hidrocarburi convenţionale şi neconvenţionale pe teritoriul
României; (iv) iniţiativele legislative ce vizează,
surprinzător, nu o adaptare normativă la „noua
revoluţie energetică” şi încercarea de stimulare a
acestui proces, ci tocmai „suprataxarea” companiilor petroliere şi, implicit, descurajarea investiţiilor
în domeniu, sau (v) iniţiativele guvernamentale ce
vizează moratorii pe termen nedefinit în exploatarea resurselor energetice (cazul gazelor din şist, în
condiţiile în care durata între procesul de explorare
şi alimentarea conductelor cu produsul energetic
astfel obţinut este de 5-7 ani).
În acelaşi sens factual nefericit, iniţierea unei
modificări mult aşteptate a pachetului legilor
Securităţii Naţionale (Legea nr. 51/1991 privind
siguranţa naţională a României şi Legea nr.
14/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului Român de Informaţii), punct nodal al
oricărui demers pe linie de securitate naţională,
fără a include măcar termenul de „energie” în
textul acestor proiecte de lege (deşi Strategia
energetică a României pentru perioada 2007-2020
mai sus amintită include securitatea energetică în
conceptul de „securitate naţională”), afectează în
mod profund capacitatea principalelor autorităţi
(serviciile de informaţii şi beneficiarii legali ai

acestora) în domeniul asigurării de fapt şi în sensul
cel mai larg a securităţii energetice a României, ca
parte fundamentală a securităţii naţionale.
Înainte de a trata în mod particular tema
prezentei lucrări, respectiv, securitatea energetică
drept parte a securităţii naţionale în noua
reglementare a legilor securităţii naţionale, doresc
să încerc să clarific ce trebuie înţeles prin conceptul
de „securitate energetică”.
Pentru a facilita înţelegerea elementelor ce pot
compune acest concept, propun să analizăm mai
întâi evoluţiile circumscrise acestuia la nivelul
factual şi instituţional din zona geopolitică şi
de conexiuni internaţionale relevante pentru
România.
2. Securitatea energetică
la nivelul Uniunii Europene
Amintirea istorică a unei uniuni construite
tocmai pe fundamentul de securitate energetică
(Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
înfiinţată în 1952), conferă Uniunii Europene o
tradiţie de preocupări şi experienţe menită a o ajuta
în adâncirea cooperării şi solidarităţii comunitare
în domeniul securităţii energetice, chiar şi în
configuraţia de 27 de membri, în rectificarea
şi promovarea pe coordonate transparente şi
concurenţiale a relaţiilor cu statele sursă şi de
tranzit a resurselor energetice.
Securitatea energetică, privită iniţial ca
securitate a surselor de aprovizionare, a fost
menţionată expres în Constituţia Europeană şi în
Tratatul de la Lisabona.
Putem susţine că elementele principale ce
compun conceptul actual de securitate energetică,
la nivel european, au fost stabilite în anii 20062008 (fiind cel mai bine conturate în „Strategia
europeană pentru energie durabilă, competitivă
şi sigură” şi în Strategia Energetică „20/20/20 în
2020”) şi au în vedere: siguranţa aprovizionării
(resurse şi infrastructura de transport); asigurarea
echilibrului ecologic; diversificarea resurselor cu
accent pe resursele regenerabile; diversificarea şi
dezvoltarea reţelelor de interconectare; eficienţa
energetică; stocarea de energie; concurenţa şi
transparenţa pe piaţa energetică; cimentarea
solidarităţii energetice a membrilor; managementul
situaţiilor de criză în alimentare; interdependenţa
energetică sub formă de balans al securităţii cererii
şi ofertei; cooperarea regională şi internaţională şi,
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mai ales, cea intra-comunitară în scopul trecerii la
o politică externă energetică comună. Toate aceste
aspecte vizau asigurarea tranziţiei la o economie
modernă bazată pe emisii reduse de carbon.
În prezent, politica de securitate energetică a
Uniunii Europene este în plin proces de cristalizare
la nivel comunitar. Dacă liniile strategice au
fost deja trasate, procesul de implementare
este îngreunat de: nivelul diferit de dependenţă
energetică de surse din import al statelor membre;
„mix-uri” diferite de resurse uzitate; insuficienţa
interconectărilor între sistemele energetice
naţionale; diferenţe privind necesarul naţional de
consum de energie şi tipul de resurse energetice
indigene preferate; nivelul diferit de dezvoltare
economică al statelor membre; priorităţile diferite
ale membrilor ca efect al unor poli de putere
geopolitică în cadrul Uniunii (Germania, Franţa,
Italia). Prin efortul comun al statelor membre, sa reuşit conturarea unor strategii şi ţinte coerente
şi clare, în sensul asigurării securităţii energetice:
realizarea mecanismelor comunitare şi naţionale
de asigurare a aprovizionării energetice, includerea
problematicii energiei în Politica externă şi de
securitate comună a Uniunii Europene, precum şi
cooperarea la nivel comunitar şi extra-comunitar
în scopul asigurării securităţii rutelor critice de
aprovizionare şi a infrastructurii aferente. În
practică însă, consacrarea unui concept comun de
securitate energetică la nivelul Uniunii Europene
şi, mai ales, a unor politici comune, încă întâmpină
rezistenţă în funcţie de gradul diferit de dependenţă
de surse din import a fiecărui stat.
Uniunea Europeană este, prin excelenţă,
puternic dependentă de importul de energie.
Consumul energetic la nivel comunitar este
structurat în proporţie de 80% pe cărbune, petrol
şi gaze naturale din care, ca medie europeană,
50% este acoperit din importuri, prefigurându-se
ca acestea să crească la 65% în anul 2030. 40%
din consumul de gaze la nivelul Uniunii Europene
este asigurat prin importuri din Federaţia Rusă,
anticipându-se ca această dependenţă să crească la
80% la nivelul anului 20301.
Statistic, se poate observa că Uniunea
Europeană prezintă o mare dependenţă în ceea
ce priveşte importurile de gaze naturale, iar
această dependenţă riscă sigur să crească, având
în vedere comandamentele ecologice centrale ale
politicii sale energetice. Gazul este un combustibil
dezirabil („fuel of choice”�����������������������
)����������������������
pentru producerea de
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energie electrică, în condiţiile în care emisiile sale
de carbon sunt sub cele ale cărbunelui, iar costurile
de exploatare sunt relativ mai mici. Prin urmare,
securitatea energetică a Uniunii Europene este
puternic legată de componenta gazelor naturale în
totalul energiilor utilizate.
În acest context, securitatea energetică a Uniunii
Europene şi implicit a unui număr însemnat de
state membre este legată în mod indubitabil de
Federaţia Rusă şi de importurile de hidrocarburi
din această ţară. Aceasta dependenţă s-a manifestat
tot mai pregnant după aplicarea expresiilor
concrete ale instrumentelor de politică energetică
ruse ce au luat forma reducerilor sau chiar a sistării
exporturilor de gaze către Belarus în 2002, 2003,
2006 şi 2010, a crizelor ucrainene a gazelor din
2006 şi 2009 şi a unor acţiuni în timpul războiului
din Georgia din 2008. Pe măsură ce insecuritatea
economică a Federaţiei Ruse sporeşte2 se amplifică
direct proporţional promovarea politicii energetice
ruse în plan geopolitic, ca principal element de
politică externă de stat şi singurul instrument cu
care Moscova mai este capabilă să proiecteze forţa
geopolitică în termeni de „Realpolitik” (companiile
Gazprom, Transneft şi Rosneft fiind recent
complet integrate în această strategie). Pe cale de
consecinţă, devin mai complexe şi provocările la
adresa securităţii energetice europene.
Succesul politicii Federaţiei Ruse în relaţia
cu Uniunea Europeană se bazează tocmai
pe abordarea bilaterală, în detrimentul celei
comunitare, a problematicii energetice cu fiecare
stat membru („divide et impera”), şi în particular
cu polii de greutate economică şi politică, dar
şi mari consumatori energetici, reprezentaţi de
Germania, Franţa şi Italia. Tratarea preferenţială
de către Moscova a temelor energetice majore cu
doar câţiva poli de putere europeană este de natură
să afecteze securitatea energetică mai ales în „noua
Europă” (pentru Bruxelles), respectiv în „imediata
vecinătate” (pentru Federaţia Rusă), şi anume,
statele Central şi Est Europene, inclusiv Balcanii.
Menţinerea unor contracte de furnizare pe
termen lung de tip „take or pay”3, utilizarea unor
preţuri ridicate (de monopol), dezvoltarea unor
infrastructuri de aprovizionare cuplate intereselor
geopolitice şi geoeconomice ruseşti, lipsa
reciprocităţii în privinţa admiterii investiţiilor
occidentale în sectorul energetic rus, refuzul
angrenării Rusiei în mecanismele energetice
europene (refuzul de a implementa Cartea
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Europeană a Energiei), interpunerea Moscovei în
relaţia energetică a Uniunii Europene cu statele
furnizoare de petrol şi gaze naturale din zona
Caucazului, reprezintă acele elementele publice,
accesibile, care demonstrează dezechilibrul în
relaţia dintre Uniunea Europeană şi Federaţia
Rusă. Dacă Irakul a cunoscut programul „petrol
contra hrană”, putem afirma că în relaţia cu
Federaţia Rusă, Europa cunoaşte programul „gaz
contra solidaritate europeană”.
Uniunea Europeană a reuşit totuşi să contureze
un concept şi un cadru legal şi instituţional vast
şi aprofundat ataşat problematicii asigurării
securităţii energetice comunitare, iar ritmul de
acţiune în această direcţie este unul susţinut.
Trebuie remarcat însă că, paralel acestui proces,
statele europene sunt încă nevoite să aplice politici
proprii în domeniul securităţii energetice, ca
expresie a suveranităţii (ar fi de preferat ca acestea
să nu conţină prevederi în contradictoriu cu cele
exprimate în cadrul politicii europene de securitate
energetică).
Se poate afirma, astfel, că politica europeană
de securitate energetică este centrată pe securitatea
aprovizionării energetice, concurenţă şi protecţia
mediului, şi are ca principală provocare o serie de
factori externi Uniunii. În condiţiile în care pentru
aceşti factori externi problematica energetică a devenit un instrument de politică externă „de facto”
şi „de jure” şi Uniunea Europeană va trebui să includă securitatea energetică pe agenda permanentă
a politicii sale externe şi de securitate.
3. Securitatea energetică
pentru Federaţia Rusă
Dacă pentru Uniunea Europeană (şi alte regiuni
de pe glob) una din componentele esenţiale
ale securităţii energetice rezidă în siguranţa
aprovizionării cu hidrocarburi, pentru Federaţia
Rusă, aceasta se transpune, în oglindă, prin
asigurarea pieţelor externe de desfacere pentru
petrolul şi gazele naturale ruseşti sau revândute
de companiile ruseşti în scopul finanţării altor
sectoare economice (la nivelul anului 2009, 80%
din exporturile de petrol şi 70% din exporturile de
gaz ale Rusiei au fost direcţionate către statele din
Uniunea Europeană4) .
În acest context, şi dacă adăugăm sistemul rigid
al infrastructurii de transport al gazelor naturale
care leagă Uniunea Europeană de Federaţia Rusă

(nelăsând, practic, opţiuni de diversificare a surselor
de aprovizionare, cum ar fi Caucazul, de partea
Uniunii Europene, şi a noi pieţe de desfacere, de
partea Federaţiei Ruse), este evident că, de fapt, ne
aflăm într-o relaţie de interdependenţă, supusă unor
capricii geopolitice periodice mai dure din partea
Moscovei. Iar, în cazul Federaţiei Ruse, dependenţa
de propriile resurse de hidrocarburi poate deveni o
ameninţare la adresa propriei securităţi energetice,
o dată cu propagarea la scară largă şi la preţuri
mult mai rezonabile a resurselor neconvenţionale
(gaze şi petrol din şisturi bituminoase).
Rusia dispune de o definiţie expresă a
securităţii energetice în formă normativă. Strategia
Energetică a Federaţiei Ruse adoptată în 2010
prin Hotărâre de Guvern defineşte securitatea
energetică ca una din componentele importante
ale securităţii naţionale, respectiv, ca „starea
de protecţie a ţării, a cetăţenilor săi, a societăţii,
statului şi economiei, în faţa ameninţărilor privind
furnizarea sigură a combustibililor şi energiei, şi
în sensul de a asigura resurse energetice sigure şi
suficiente către populaţie şi economie la preţuri
rezonabile, care să stimuleze eficienţa energetică
şi reducerea riscurilor şi a ameninţărilor la adresa
aprovizionării cu energie”5.
În plan politic, Federaţia Rusă a abordat
problematica securităţii energetice dintr-un punct
de vedere mult mai specific şi mai pragmatic.
Declararea datelor privind volumul de rezerve
de petrol şi gaze ale Federaţiei Ruse ca secret
de stat, supunerea marilor companii petroliere
(de producţie şi transport) directei autorităţi a
Kremlinului, obligativitatea obţinerii aprobării
Serviciului Federal de Securitate (FSB) pentru
orice tranzacţie ce vizează pachetele de acţiuni
ce pot schimba controlul asupra companiilor
din ramurile strategice ale economiei ruseşti (şi,
implicit, din ramura energetică), pentru a enunţa
numai câteva din acţiunile vizibile ale Moscovei,
plasează problematica securităţii energetice în
zona conservatoare (putem spune, tradiţională) a
securităţii de stat a Rusiei.
Este bine cunoscut faptul că instrumentele
energetice de proiecţie geopolitică a intereselor
Federaţiei Ruse gravitează în jurul unor personalităţi ce provin din zona de „intelligence”. Este, de
asemenea, ştiut că în consiliile de administraţie,
dintre directorii executivi ai companiilor energetice ruseşti, o mare parte sunt persoane din administraţia guvernamentală. Poate fi dedus, şi în mul-
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te cazuri este de domeniul evidenţei, că pentru a
conferi consistenţă, disciplină şi direcţie organizaţiilor respective, partea importantă a personalului
acestor companii prezintă asocieri cu zona muncii
de informaţii (aşa numiţii „siloviki”). Iar multe
evoluţii legate de încercările unor state membre
ale Uniunii Europene de promovare a unor surse
alternative de energie ce ar concura cu exporturile
de resurse energetice ale Federaţiei Ruse, considerate strategice de autorităţile de la Moscova, conţin elemente specifice acţiunilor şi confruntărilor
din lumea serviciilor de informaţii. După cum se
exprima analistul Andrew Monaghan, cercetător la
Colegiul de Apărare al NATO, „petrolul a devenit,
pentru Putin, ceea ce ogivele nucleare reprezentau
pentru URSS”6.
Desigur, componenta de „intelligence” nu poate
fi asociată exclusiv politicii energetice a Federaţiei
Ruse şi companiilor ruseşti din domeniu (deşi în
cazul lor tinde să devină generalizată), aceasta
conturându-se ca un element important pentru
orice actor participant, fie statal sau non-statal,
pe măsură ce problematica energetică marchează
tot mai pregnant agenda politică şi de securitate a
statelor.
4. Securitatea energetică şi NATO
Tematica securităţii energetice a început
să preocupe şi Alianţa Nord-Atlantică dintr-o
perspectivă mult mai largă decât cea de apărare.
Fostul secretar general al NATO, Jaap de Hoop
Scheffer, insista pe lângă statele membre, încă
din februarie 2006, cu prilejul Conferinţei privind
Politica de Securitate de la Munchen, pentru
introducerea securităţii energetice pe agenda
Alianţei.
Având în vedere că şi în cazul NATO, majoritatea
membrilor europeni suportă riscul dependenţei de
hidrocarburi din import în condiţiile accesului
limitat la surse alternative de energie, documentele
politice ale Organizaţiei Nord-Atlantice denotă
deja o preocupare tot mai accentuată în privinţa
„resurselor vitale”, apreciindu-se că întreruperea
furnizării acestora va deveni una din principalele
ameninţări la adresa Alianţei în următorii 10-15
ani.
Conceptul Strategic al NATO aprobat la
Summitul de la Washington din 1999 (paragraful
24) a deschis calea dezbaterilor privind racordarea
problematicii securităţii energetice (asigurarea
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resurselor vitale ale Alianţei) la corolarul normativ
central ce stă la baza NATO, respectiv securitatea
colectivă consfinţită prin articolele 4 şi 5 din
Tratatul Nord-Atlantic.
Începând cu Summitul de la Riga şi continuând
cu cele de la Bucureşti, Strasbourg-Kehl, Lisabona
şi Chicago, NATO a recunoscut că întreruperea
alimentării statelor membre cu resurse vitale
reprezintă o ameninţare clară la adresa intereselor
de securitate ale Alianţei. Raportul intitulat „Rolul
NATO în domeniul securităţii energetice”, prezentat
în cadrul Summitului NATO de la Bucureşti din
2008, a identificat acele domenii în care Alianţa
îşi poate aduce contribuţia: schimbul şi fuziunea
de informaţii, proiectarea stabilităţii, încurajarea
cooperării internaţionale şi regionale, acordarea
de sprijin pentru managementul consecinţelor şi
pentru protecţia infrastructurii energetice vitale7
(în principal, în faţa ameninţărilor teroriste).
NATO a realizat deja o serie de paşi timizi în
direcţia instituţionalizării problematicii securităţii
energetice la nivelul Alianţei. Astfel, în 2007, a
fost înfiinţat un „task force” dedicat securităţii
energetice, preocupat de identificarea elementelor
care pot fi abordate de către Alianţă în privinţa
asigurării securităţii în acest domeniu.
Concluziile Summitului NATO de la Chicago
din 2012 au reiterat că o aprovizionare stabilă
şi continuă, diversificarea rutelor şi surselor de
aprovizionare cu energie, interconectivitatea
reţelelor energetice precum şi utilizarea unei game
cât mai largi de resurse energetice rămân factori
de importanţă critică pentru Alianţă, aceasta
propunându-şi să continue integrarea problematicii
securităţii energetice în politicile şi activităţile sale.
Obiectivele concrete imediate ale NATO în acest
domeniu au în vedere creşterea eficienţei energetice
a forţelor armate, protecţia infrastructurii critice
energetice, înfiinţarea unui Centru de Excelenţă
pentru Securitate Energetică, acreditat de Alianţă
în Lituania, şi solicitarea adresată Consiliului
NATO de a dezvolta şi preciza rolul Organizaţiei
Nord-Atlantice în domeniul securităţii energetice.
Faptul că securitatea energetică a devenit,
gradual, o preocupare crucială pentru NATO a
fost subliniat şi de secretarul general adjunct, dr.
Jamie Shea, cu prilejul unei conferinţe la nivel
înalt ţinută în Croaţia în 2011, în cadrul căreia a
precizat că „securitatea energetică reprezintă o
temă strategică pentru Alianţă şi un element cheie
pe agenda acesteia (…), fiind necesar, între altele,
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ca dependenţa reciprocă să fie transformată în
diversitate reciprocă”.
Dimensiunea militară a NATO şi volatilitatea
politică şi economică, în unele cazuri extremă, a
zonelor de aprovizionare şi de tranzit a resurselor
de hidrocarburi, poate explica ritmul relativ redus la
nivelul Alianţei în a-şi stabili competenţe strategice
ferme în sfera asigurării securităţii energetice a
membrilor săi. Nu de puţine ori, disputele dintre
state au fost cauzate sau au avut ca formă de
manifestare presiuni provenite din zona energetică
(datorate aprovizionării sau infrastructurii de
transport a hidrocarburilor), situaţiile critice
situându-se uneori la limita conflictului armat.
Un asemenea context îngreunează integrarea
problematicii securităţii energetice în apanajul
instituţional al NATO, îndeosebi ca un element
ce poate atrage aplicarea articolului 5 din Tratatul
Nord-Atlantic, conferirea unei dimensiuni militarstrategice fiind considerată ca un factor potenţial
de acutizare conflictuală a oricăror intersectări de
interese din zona energetică.
Deocamdată, conceptualizarea normativă
a securităţii energetice la nivelul NATO este
preponderent racordată la elemente ce ţin de
securitatea maritimă şi a infrastructurii critice,
coordonarea dintre nivelul militar şi cel politic al
Alianţei imprimând însă unele oscilaţii în procesul
de definire a unui concept şi a unei politici unitare
în acest domeniu.
Este evident însă, cu excepţia unor situaţii
precum războiul ruso-georgian din 2008, că în
ecuaţia energetică globală participanţii statali evită
tot mai mult să soluţioneze situaţiile tensionate
din planul securităţii energetice prin mijloace
militare.
Într-un asemenea context, pare inevitabil
ca dinamica geopolitică globală (având practic
securitatea energetică ca unul din elementele
centrale şi strategice) să determine aprofundarea
dialogului politic pe teme energetice la nivelul
NATO, precum şi în planul relaţiilor Alianţei
cu partenerii săi (în primul rând cei de pe axa
Nord-Atlantică, respectiv Uniunea Europeană şi
Federaţia Rusă), precum şi întreprinderea de paşi
concreţi în vederea instituţionalizării conceptului
de securitate energetică, inclusiv, aşa cum am
precizat anterior, prin centralizarea şi distribuirea
de informaţii şi analize de „intelligence” la nivelul
membrilor Alianţei.

5. Definirea securităţii energetice
Prima „lansare politică” a noţiunii de securitate
energetică a aparţinut fostului premier britanic,
Sir Winston Churchill, care a recunoscut ca fiind
dependenţa de varietatea surselor de petrol (spre
meritul său, conceptul este valabil şi astăzi, fiind
însă adaptat prin adăugarea „varietăţii de resurse”
ca a doua componentă a securităţii energetice).
Problema legată de conceptualizarea securităţii
energetice a început să preocupe mediile politice
şi teoreticienii relaţiilor internaţionale încă din
anii ’90. Aşa-numita „Şcoala de la Copenhaga”,
reprezentată de Barry Buzan, a fost primul curent
teoretic din sfera problemelor de securitate care
a extins conceptul de securitate de la aspectele
de ordin militar către cele de natură economică,
socială, culturală, ecologică şi energetică.
Pentru autorii americani cu preocupări în
domeniul securităţii, problematica securităţii
energetice a fost de multe ori legată de asigurarea
„securităţii maritime” a rutelor de transport a
resurselor energetice8 şi, în general, a securităţii
infrastructurii de transport.
Alţi autori definesc securitatea energetică ca
referindu-se la „asigurarea unor resurse sustenabile
şi sigure, la preţuri rezonabile” sau ca acea
„condiţie în care o naţiune şi toţi sau majoritatea
cetăţenilor şi întreprinderilor sale au acces la
resurse energetice suficiente la preţuri rezonabile
pentru viitorul previzibil, fără riscul serios al unor
întreruperi majore”9.
Tot referitor la conceptul de securitate energetică,
există autori care apreciază că acesta înglobează o
multitudine de factori afectând aprovizionarea şi
cererea de resurse energetice, cu implicarea unor
actori statali şi non-statali, semnificaţia conceptului
fiind diferită de la un stat la altul, raportat la
aşezarea geografică, resursele geologice, relaţiile
internaţionale, sistemele politice şi economice,
vulnerabilităţile specifice energetice, structura
de consum energetic şi strategiile de dezvoltare
economică10.
În dezbaterile politice, securitatea energetică a fost deseori confundată cu independenţa
energetică. Această echivalare necesită însă atât
o critică, cât şi o nuanţare importantă (îndeosebi
din perspectiva discuţiilor ce au loc în România).
Independenţa energetică absolută înţeleasă ca asigurarea necesarului de energie al unui stat strict
din resurse proprii, ar însemna desprinderea com-
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pletă a respectivului stat din contextul actual al
interdependenţelor globalizării, pe direcţia protecţionismului şi a izolării economice. „Independenţa
energetică” trebuie înţeleasă în sensul capacităţii
unui stat de a nu deveni vulnerabil faţă de influenţa
surselor energetice de import (prin diversificarea
resurselor de aprovizionare, capacitatea de absorbţie a unor şocuri în aprovizionare şi participarea la
pieţe energetice stabile).
Comisia Europeană a definit securitatea
energetică ca fiind „capacitatea ca necesarul
esenţial şi viitor de energie să poate fi acoperit
atât prin intermediul resurselor interne adecvate
şi obţinute în condiţii economice acceptabile sau
menţinute ca rezerve strategice, cât şi prin apelarea
la surse externe stabile şi accesibile, suplimentate,
unde este potrivit, cu stocuri strategice”11.
Consider că securitatea energetică ar putea fi definită ca acea parte esenţială a securităţii naţionale
a unui stat, constând în ansamblul de măsuri politice, economice, legale şi instituţionale destinate să
asigure, în orice moment, aprovizionarea sa continuă şi echilibrată, din surse diverse şi la preţuri
rezonabile, cu resurse energetice diversificate, în
vederea acoperirii nevoilor proprii şi valorificarea
oricărui surplus de resurse, în condiţii transparente
şi competitive, precum şi măsuri destinate să dezvolte noi resurse energetice, să asigure securitatea infrastructurii sale energetice, toate acestea în
condiţii de menţinere a echilibrului ecologic şi a
eficienţei energetice, de stabilitate şi cooperare în
spiritul angajamentelor internaţionale asumate.
6. Securitatea energetică din perspectiva
securităţii României
În mod tradiţional, securitatea naţională a
României a fost centrată în jurul unor principii
consacrate constituţional, cum ar fi suveranitatea,
caracterul unitar şi indivizibil al statului român etc.
Articolul 1 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României defineşte securitatea
naţională ca fiind „starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică
necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional
român, ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi a
climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor,
libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice
statornicite prin Constituţie”.
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În Strategia energetică a României, s-a precizat,
într-o formulă destul de superficială, că „strategia
energetică are implicaţii asupra securităţii naţionale, fiind privită ca securitatea asigurării balanţei
între cerere şi producţie, a eficienţei energetice,
diversificării resurselor şi rutelor, limitarea dependenţei de importuri şi securitatea infrastructurii”.
Expunerea de motive a iniţiatorului Proiectului
de modificare a Legii nr. 51/1991 privind siguranţa
naţională a României recunoaşte12, între altele, că
„securitatea economică şi, în special, cea energetică a dobândit noi valenţe în ceea ce priveşte controlul asupra resurselor”. În pofida unei asemenea
constatări, proiectul de lege respectiv nu conţine
nicio referire la problematica energetică.
În general, în discursul politic şi mediatic
românesc, s-a vorbit despre securitate energetică
numai în sens restrâns, strict energetic, atenţia
fiind centrată pe elemente ce ţin de securitatea
aprovizionării, securitatea rutelor de transport,
diversificarea resurselor etc. Şi totuşi, nu se poate
nega că securitatea energetică este un element
central al securităţii naţionale, având relevanţă,
prin urmare, şi din perspectiva activităţilor de
„intelligence”.
Articolul 3 din proiectul de modificare a legii
siguranţei naţionale, esenţa acestui act normativ,
care detaliază ameninţările la adresa siguranţei
naţionale şi care trasează, practic, sfera competenţelor organelor de stat cu atribuţii în domeniul
securităţii naţionale, nu face însă nicio referire la
problematica energetică.
S-ar putea susţine că aspectele ce ţin de securitatea energetică îşi găsesc o abordare indirectă la
punctul 12 al articolului 3, care se referă la riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale
reprezentate prin „punerea în pericol a securităţii
economice”. Această prevedere menţionează „resursele economice vitale”, „interesele economice
strategice” şi „resursele economice de interes naţional” ca elemente ce ţin de securitatea economică
naţională.
Din perspectiva securităţii energetice naţionale,
avem în vedere următoarele critici faţă de această
reglementare, şi anume proiectul de modificare a
legii siguranţei naţionale.
În primul rând, includerea, în general, a unui
limbaj lax, generalizator şi nedetaliat într-o
reglementare va determina, negreşit, interpretări
variate, ce pot conduce chiar la ineficacitatea în
sine a respectivei reglementări.
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În al doilea rând, deşi s-ar putea susţine că
prin noţiunea de „resursă” s-ar înţelege inclusiv
resursele energetice, conceptele asociate acestei
noţiuni, precum „vitală”, „strategică”, „de interes
naţional”, nu sunt definite, cu toate că sunt des
uzitate în legislaţia românească. Practic, folosirea
unor asemenea concepte vagi permite injectarea
lor cu conţinut politic sau informativ conjunctural,
ceea ce, aşa cum am arătat, în domeniul securităţii
energetice, poate fi extrem de periculos din
perspectiva ameninţărilor şi riscurilor efective din
acest domeniu. Nu trebuie admis că în materie de
securitate naţională şi, în particular, de securitate
energetică, competenţa instituţiilor cu atribuţii pe
zona de „intelligence” să fie limitată prin efectul
oscilaţiei orientărilor şi priorităţilor politice, a
interpretării unei sau altei instanţe judecătoreşti
sau a interpretării chiar a acestor structuri de
informaţii.
În acelaşi sens, dinamicii factorilor ce ţin de
securitatea naţională şi a strategiilor geopolitice
destinate asigurării acesteia, îi este imprimat un
ritm tot mai alert. Cu alte cuvinte, ceea ce astăzi
este o resursă de „interes naţional”, „vitală”
ori „strategică”, mâine poate să îşi schimbe
semnificaţia. Desigur, nu propunem eliminarea
acestor concepte, pentru că, de exemplu, apa este
în mod cert o resursă strategică de interes naţional,
deşi cred că nu mulţi realizează încă acest aspect
sau provocările de securitate viitoare care îi vor
fi asociate. Însă, aceste concepte trebuie definite
cât mai precis şi racordate la nişte puncte de reper
strategice stabile.
Suntem de părere că orice este legat de
securitatea energetică naţională nu are cum
şi nu trebuie permis să mai devină subiectul
interpretărilor fluctuante, ci merită, în consecinţă,
o reglementare specială, expresă în legea
siguranţei naţionale. Securitatea energetică este
o realitate care trebuie să transceadă fluctuaţiilor
politice, strategiilor diverşilor actori politici, fiind,
de fapt, o provocare, dar, în acelaşi timp, şi o
armă geopolitică cu existenţă perenă, activată sau
latentă, în funcţie de evoluţiile globale.
În plus, în ultimii ani, Serviciul Român de
Informaţii a fost printre puţinele organisme ale
statului care a manifestat în mod public un interes
vizibil în domeniul securităţii energetice datorită
capacităţii de analiză, predicţie şi acţiune coerentă,
precum şi de colaborare eficientă cu partenerii
externi.

Din cel puţin aceste motive (nemijlocite), conceptul de securitate energetică, în sensul său cel
mai larg, trebuie categoric integrat în noul pachet
de legi referitoare la securitatea naţională. Un
serviciu de informaţii trebuie să deţină competenţe exprese în scopul asigurării aprovizionării
netulburate şi echilibrate cu resurse energetice, a
securităţii infrastructurii critice, a echilibrului ecologic, a protecţiei şi gestionării utilizării inovaţiei
în materie de noi resurse energetice, a cooperării
internaţionale în materie de securitate energetică,
din perspectiva atât a provocărilor interne, cât şi
externe. În mod cert, o asemenea preluare legislativă va asigura impulsurile necesare factorului
(beneficiarului) politic în abordarea fundamentată
a problematicii energetice în general, ceea ce va
conduce la valorificarea geopolitică a potenţialului
românesc în acest domeniu, la consolidarea stării
de pregătire (prepardeness) în plan geopolitic şi
pe zona de anti-terorism. De asemenea, sperăm că
va contribui, inclusiv, la definitivarea şi aplicarea
apolitică a strategiei naţionale în domeniul energetic.
Concluzii
Aşa cum resursele energetice asigură existenţa
întregii societăţi, utilizând acelaşi raţionament,
securitatea naţională ar fi lipsită de conţinut
şi logică în absenţa componentei de securitate
energetică. Într-o viziune profană, la ce folos că
sunt prevederi ale legii securităţii naţionale în
privinţa sistemului cibernetic, dacă acesta oricum
nu poate funcţiona în absenţa alimentării cu
energie? La ce bun programe politice sau strategii
naţionale de diversificare a surselor/resurselor
energetice dacă nu avem capacitatea de a reacţiona
la factori potrivnici unor asemenea politici?
Care este raţiunea de a discuta despre securitatea
libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului
ca o componentă a securităţii naţionale, când, în
societatea modernă, asemenea libertăţi nu pot fi
practic exercitate în absenţa asigurării resurselor
energetice?
În contextul actual, dacă în materie de strategie
energetică naţională nu se observă coerenţa şi
acţiuni concrete la nivelul factorilor politici
responsabili, atunci este imperios necesar să
trasăm măcar, prin includerea unei reglementări
specifice în legea siguranţei naţionale, cadrul
tactic şi de competenţe necesar pentru a permite
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asigurarea securităţii energetice a ţării şi a
capacităţii de analiză, acţiune, reacţiune şi de
colaborare a serviciilor române de informaţii
în acest domeniu cu partenerii externi (în ritmul
evoluţiilor conceptuale, politice şi instituţionale ce
au loc la nivelul acestor parteneri).
În mod evident, un concept consacrat de
securitate energetică va facilita şi elaborarea unei
strategii energetice naţionale clare şi fundamentată,
iar competenţe specifice alocate autorităţilor de
stat cu atribuţii în acest sens, şi ne referim aici
nu numai la serviciile de informaţii, vor înlesni
menţinerea cursului de implementare ale unei
asemenea strategii, contribuind la ameliorarea
multor stări contradictorii, pe domenii strategice,
din politica românească.
Prin urmare, este de absolută urgenţă a se integra
un concept de securitate energetică naţională
complex şi extins în pachetul de legi ale securităţii
naţionale, precum şi în strategia energetică
naţională pe termen mediu şi lung şi, preferabil,
de preluare angajantă a acestui concept de către
factorul politic, asigurându-se astfel înţelegerea
şi asimilarea acestui concept pe planul mai larg al
societăţii civile.
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ATINGEREA OBIECTIVELOR
STABILITE ÎN NEGOCIERILE
MULTINAŢIONALE. DEZBATERI
FORMALE VERSUS DEZBATERI
INFORMALE ÎN NATO
Anamaria IORGA*

Totul contează în îndeplinirea mandatului
primit pentru desfăşurarea activităţii într-un mediu
internaţional. Totuşi, arta de a se face înţeles
şi ascultat ar trebui privită ca fiind de maximă
importanţă, de vreme ce, în măsura în care nu
este pe deplin stăpânită, ar putea să minimizeze
toate celelalte elemente. Anumite elemente trebuie
cunoscute şi asumate înainte de încadrarea unei
funcţii într-o organizaţie internaţională pentru
prima dată. Prezentul articol condensează ceea ce
autoarea consideră ca fiind unele dintre cele mai
importante elemente ale negocierii internaţionale
şi este, în marea lui majoritate, bazat pe
observaţii personale şi lecţii învăţate. Din această
perspectivă, scopul lucrării este de a oferi sprijin
tinerilor diplomaţi, prin surprinderea imaginii a
ceea ce ar putea întâlni atunci când sunt numiţi
într-o funcţie internaţională.
Cuvinte-cheie: negociere; cooperare; atingerea
obiectivelor; colegi; mandat naţional; mediu
internaţional; promovarea intereselor naţionale.
Introducere
Obţinerea acordului într-un mediu internaţional
solicită multe deprinderi şi suficientă răbdare. Într-

un astfel de demers, prudenţa în evaluarea ponderii
fiecărui jucător şi, mai apoi, în estimarea direcţiei
de acţiune sunt extrem de importante. În fond, este
precum acţiunea de rezolvare a unui puzzle din
piese care par a nu avea nici o legătură unele cu
celelalte, dar care, în final, reuşesc să fie îmbinate
armonios şi să redea, în consecinţă, imaginea. Iar
una dintre cele mai mari lecţii învăţate de mine a
fost aceea de a observa că fiecare piesă din puzzle
are un loc al ei şi doreşte să fie tratată în consecinţă.
În caz contrar, va tinde în permanenţă să contrazică
încheierea cu success a puzzle-ului.
Experienţa acumulată din participarea la
negocierile derulate în jurul mesei rotunde în cadrul
unuia dintre cele mai importante comitete pentru
apărare din NATO (Comitetul pentru Politica de
Apărare şi Planificare – DPPC) m-a mai învăţat şi
că participarea la lungi sesiuni de lucru, care nu o
dată depăşeau 10-12 ore, solicită multă dedicare.
Şi imi amintesc decizia asumată de a încerca să
înţeleg regulile jocului ce impun o lectură atentă
a textului, o cunoaştere a sensibilităţilor asociate
tuturor participanţilor la negociere şi, în final,
identificarea acelei frazeologii care serveşte
tuturor participanţilor la negociere. Şi, dacă timpul
şi spaţiul îmi vor permite, să încerc să contribui la

* Anamaria
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IORGA este funcţionar public în cadrul Direcţiei Cooperare Internaţională în
Domeniul Apărării din Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, România. În perioada decembrie
2009 - decembrie 2012, a încadrat funcţia de consilier pentru apărare în cadrul Delegaţiei Permanente
a României la NATO. E-mail: aiorga@mapn.ro
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efortul de soluţionare a proceselor, prin protejarea
şi susţinerea, totodată, a intereselor naţionale.
Prezentul articol se referă la această experienţă,
de trei ani, dedicată unor îndelungi procese de
negociere în sesiuni formale sau informale, la
discuţii bilaterale cu ceilalţi reprezentanţi naţionali
din jurul mesei rotunde. Se referă la observaţiile şi
lecţiile învăţate de autoare.
Pentru a reuşi citirea textului într-o cheie
corectă, voi aminti câteva repere esenţiale în
cronologia Alianţei. Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO) a fost înfiinţată
în aprilie 1949 şi, de atunci, a traversat multiple
procese de transformare şi reinventare, inclusiv de
creştere a numărului statelor membre. În prezent,
există 28 de state Aliate cu drepturi depline şi
câteva zeci de state partenere, pentru care au
fost create numeroase mecanisme sau formate de
cooperare. Deşi transformarea Alianţei a suferit
de-a lungul deceniilor modificări profunde, de
substanţă, există anumite elemente care constituie
scheletul organizaţiei şi care au rămas nealterate,
care includ: actul fondator, Tratatul Nord-Atlantic
semnat în 1949, modalitatea de luare a deciziilor
prin consens, cu participarea tuturor statelor
membre. Acestea sunt reprezentate la nivelul
NATO de către Delegaţii Permanente Naţionale,
coordonate de un reprezentant permanent/
ambasador. Naţiunile participă efectiv la procesul
decizional Aliat prin intermediul persoanelor
încadrate la nivelul Delegaţiei şi care, în fond,
reprezintă majoritatea organizaţiilor naţionale cu
interese în buna derulare a activităţilor NATO.
Astfel, aceşti reprezentanţi naţionali sunt cei care
au mandatul de a menţine dialogul dintre capitala
din care provin şi Organizaţie, având obligaţia de
a susţine interesele naţionale la nivelul comitetelor
de lucru la care sunt repartizaţi şi de a informa,
totodată, organizaţia naţională de care aparţin, cu
privire la evoluţiile înregistrate la nivel aliat.
Revenind la elementele introductive ale
prezentului articol, trebuie amintit că ceea ce eu
cred ca adevărat în ambele procese de reformă este
că, de la bunul început al demersurilor, imaginea
finală era deja conturată la nivel personal de către
unii dintre participanţi. În caz contrar, acest întreg
demers nu ar fi avut loc. Şi cred că nici un proces de
negociere în NATO nu începe fără a avea o imagine
a punctului terminus al acestuia. Astfel, întotdeauna
există o propunere iniţială de text, care dezvăluie
câte ceva despre ceea ce vrea să producă. Dar ceea

ce face obiectul acestui articol este timpul dedicat
şi efortul depus de către reprezentanţii naţionali şi
cei ai secretariatelor internaţionale Aliate pentru a
atinge această imagine finală, lupta desfăşurată în
sensul eliminării oricăror posibile distorsionări la
adresa implementării noii arhitecturi. Acest proces
de transformare reţine, evident, abilitatea de a altera
imaginea finală conturată iniţial, astfel încât, în cele
din urmă, rezultatul să satisfacă interesele tuturor.
Este de la sine înţeles că demersul transcende,
cuprinzând totodată elemente care ţin de: interesele
naţionale, experienţa personală a reprezentanţilor
situaţi în jurul mesei, obiectivul de menţinere
nealterată a performanţelor actuale şi al celui de
dezvoltare a altor abilităţi, capacitatea finală a
produsului rezultat de a răspunde provocărilor
mediului internaţional. Este un demers curajos, de
lungă durată, presărat pe alocuri cu multe frustrări
care, nu o dată, nu are de oferit nici un beneficiu.
Negocierile multinaţionale la nivel aliat
se desfăşoară pe o structură rigidă, care îşi
menţine, în acelaşi timp, capacitatea de adaptare
la schimbări, fiind constituită din componente
active, independente unele de altele. În final, tot
ceea ce contează este atingerea obiectivelor fixate.
Deoarece, dacă ar fi să ne întoarcem înapoi la
metafora cu puzzle-ul, folosită la început, de cele
mai multe ori, nici măcar soluţionarea acestuia nu
contează, ci cu totul altceva, situat undeva într-un
plan secund, ceva atât de fragil şi delicat încât doar
un întreg puzzle îl poate proteja (spre exemplu:
slujbe, reprezentarea naţională la nivel Aliat,
implicarea companiilor private naţionale, alocarea
fondurilor aliate, etc)
1. Masa rotundă şi structura rigidă
1.1 Naţiunile membre
Toate cele 28 de state membre NATO participă
la procesul de negociere de pe picior de egalitate.
Încă de la începuturile Alianţei, deciziile sunt luate
prin consens la toate nivelurile, cu foarte puţine şi
rare excepţii. Acest fapt permite fiecărei naţiuni
din jurul mesei dreptul la a îşi exprima o opinie.
În practică, nu toate aleg să îl şi folosească, din
raţiuni multiple care ar putea include: lipsa de
interes pentru un anumit domeniu; un aranjament
prealabil care oferă suficientă satisfacţie naţiunii
cu privire la problematicile discutate; desemnarea
(delegarea), către alte naţiuni din jurul mesei, a
dreptului de negociere pe acest subiect. Bineînţeles,
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nu toate naţiunile care exprimă ceva cu privire
la subiectul discutat au un anume interes, şi nu
toate interesele sunt egal de covingătoare. De cele
mai multe ori, acestea sunt exprimate în timpul
negocierilor ca „puncte de vedere puternice” sau
„slabe” („strong”/ „weak”), fiind astfel arătată şi
disponibilitatea de a insista sau nu pe un anume
argument. În alte cazuri, alte formulări, precum
„având (sau nu) instrucţiuni din capitală” („on an
(un)instructed bases”) marchează greutatea sau
semnificaţia intervenţiei.
Indiferent de nuanţele menţionate mai sus,
este important de remarcat că toate sunt relevante
şi poartă în sine un mesaj. Personal, găsesc util
demersul de a înţelege intervenţiile care sunt
prezentate drept „nu atât de puternice” („not so
strong”), unele dintre acestea indicând o anumită
tendinţă în abordarea unei teme dezbătute şi, în
consecinţă, marcând disponibilitatea de a susţine
o intervenţie mai vocală ulterior, în vreme ce altele
arată, pur şi simplu, lipsa înţelegerii domeniului
dezbătut. Pe de altă parte, intervenţiile puternice,
care sunt expuse ca având undă verde din capitale
(„green light”) ar trebui să fie luate întotdeauna în
considerare, indiferent de aprecierile altcuiva din
sala de conferinţe. Uneori, preşedintele comitetului
sau o altă naţiune verifică în timpul reuniunii
voinţa naţiunii care propune un anumit text de a
îl menţine sau nu. Este la latitudinea solicitantului
dacă decide să menţină sau nu propunerea de text,
dar în unele cazuri, reunţarea prea uşor la aceasta
ar putea denota slăbiciune.
La un moment dat, un reprezentant naţional
a solicitat adăugarea unui anumit paragraf la
documentul negociat, iar acest demers a generat
o reacţie imediată din partea unui alt reprezentant
naţional, care a acuzat solicitantul de interese
ascunse şi l-a arătat cu degetul pe parcursul unei
argumentaţii destul de puternice. Această reacţie
a condus la retragerea propunerii de text iniţială,
fără nici un alt comentariu din partea emiţătorului.
Discutând incidentul cu reprezentanţi ai altor
delegaţii după încheierea reuniunii, am reuşit să
înţeleg că, prin renunţarea prea uşor la propunerea
de text iniţială, acel reprezentant naţional a lăsat
impresia că nu a acţionat în baza unor instrucţiuni
din capitală. Solicitantul ar fi trebuit să ceară
timp pentru a se consulta cu cei din capitală,
să părăsească încăperea pentru câteva minute
(pentru a crea impresia contactării unei autorităţi
naţionale superioare) şi abia pe urmă să revină cu
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disponibilitatea de a retrage textul. Bineînţeles,
în alte situaţii, reprezentanţii naţionali pot opta
să solicite clarificări pe marginea unui anumit
domeniu, cu intenţia de a re-canaliza atenţia asupra
a ceea ce ei consideră uitat. Am fost martorul unei
situaţii în care, după săptămâni întregi, în care nu
a fost menţionat nimic în legătură cu o frazeologie
controversată care exprima interesele unei naţiuni,
reprezentantul aceleiaşi naţiuni interesate a
sugerat ca limbaj agreat, dar nereflectat în varianta
revizuită a textului, propunerea pe care o vizase cu
ceva timp în urmă. Şi a fost aprobată (în engleza
„Aliată”: a zburat – „it flied”).
Acest întreg „joc” este cel care, în fond,
constituie componenta esenţială a procesului de
negociere, cel asupra căruia voi reveni mai târziu.
Important de menţionat aici este că, în final, din cele
28 de state membre reprezentate în jurul mesei, doar
câteva au ceva de spus pe problematica discutată şi
chiar mai puţin de atâtea se vor zbate, în fond, să
influenţeze decizia finală (evident, mult mai puţine
vor fi capabile de acest lucru). Deocamdată, voi
readuce în atenţia studiului elementele referitoare
la reprezentarea naţională.
Aşadar, naţiunile membre sunt singurele care
poartă puterea decizională („voting right”), iar
reprezentanţii lor sunt apelaţi pe timpul reuniunilor
nu pe numele proprii, ci pe cel al naţiunii pe care
o reprezintă. Sunt aşezaţi la masă în ordinea
alfabetică a numelor ţării trimiţătoare şi în mod
ipotetic acţionează în baza unor instrucţiuni din
capitale (bineînţeles, există nuanţe, iar câteva
dintre acestea au fost prezentate anterior). În
sesiunile de lucru informale, reprezentanţii
naţionali sunt apelaţi folosindu-se prenumele,
fiindu-le astfel solicitat să prezinte justificări ale
poziţiilor exprimate anterior în sesiunile formale.
Sesiunile informale, asupra cărora voi reveni în
acest articol, constituie echivalentul discuţiilor
„off the record” din lumea mass-media. Ori de câte
ori anumite problematici necesită să fie abordate
direct, iar în scopul clarificării acestora, limbajul
formal diplomatic trebuie să fie lăsat deoparte,
situaţie care se întâmplă adesea pe parcursul unor
negocieri strânse, care au mize majore, sesiuni de
lucru informale sunt solicitate. Astfel, eticheta cu
numele naţiunii reprezentate este dată deoparte,
iar persoana, făcându-se abstracţie de ţara pe care
o reprezintă, este solicitată să ofere mai multe
informaţii care ar putea contribui la deblocarea
procesului de negociere.

IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2013

PUNCTE DE VEDERE
1.2. Preşedintele reuniunii şi secretariatul
său
Toate comitetele, consiliile, grupurile de
lucru din cadrul NATO sunt prezidate de către un
preşedinte (chairman) care poate fi pus la dispozitie
de catre o ţară sau poate fi un reprezentant al
secretariatului internaţional. În oricare din situaţii,
preşedintele este sprijinit în activitatea desfăşurată
de către un secretariat format din câţiva angajaţi.
Uneori, poate exista chiar şi un vice-preşedinte.
Aceste persoane acţionează ca facilitatori sau
mediatori între naţiuni şi sunt responsabile pentru
buna reflectare a discuţiilor purtate în documentele
scrise oferite naţiunilor după reuniune (minute/
„decision sheets”). Inutil de amintit că, deşi aceştia
nu deţin autoritate decizională şi sunt întotdeauna
rugaţi să menţină neutralitate pe marginea
subiectelor discutate, ei păstrează, bineînţeles, o
anumită abilitate în a influenţa decizia finală, pe
care, de cele mai multe ori, o vor folosi.
Versiuni revizuite ale textului negociat sunt
oferite după fiecare sesiune de lucru dacă un anumit
progres este înregistrat. Altfel, textul ca atare sau
doar anumite porţiuni din el care nu întrunesc
consensul este ridicat la un nivel superior, ca
„raport al preşedintelui” („chairman’s report”).
În cazul Comitetului pentru Politica de Apărare
şi Planificare (DPPC), nivelul superior este cel
al Consiliului Nord Atlantic reunit în sesiune
permanentă. Astfel, ambasadorii, reprezentanţii
permanenţi ai statelor membre NATO trebuie să
decidă. Şi de cele mai multe ori, o fac şi oferă
direcţii de acţiune din nou DPPC-ului, dar în rare
ocazii, problematicile sunt aduse la nivel ministerial
(în sesiuni formale sau informale, Consiliul NordAtlantic se reuneşte la nivel de miniştri ai apărării
de câteva ori pe an).
Uneori, chiar şefii de state şi de guverne care se
reunesc cu ocazia summiturilor ce au loc de regulă
o dată la doi ani pot fi cei care ating consensul.
Până acum, nu am întâlnit situaţii în care o decizie
asumată anterior, aşadar o sarcină dată DPPC să nu
poată fi implementată şi, în consecinţă, autorităţile
superioare să retragă însărcinarea trasată.
Chiar dacă acest scenariu ar putea fi adus în
discuţie, nu va fi niciodată regăsit în viaţa reală.
Revenirea la un nivel ministerial sau chiar mai
înalt şi asumarea deciziei că ceea ce a fost anterior
agreat nu poate fi implementat ar contrazice esenţa
Organizaţiei.

1.3. Reprezentanţii secretaratului internaţional
Alţi reprezentanţi pot participa la masa rotundă
sau pot alege să fie în sala de conferinţe pe durata
negocierilor. Ei reprezintă acţionari din cadrul
NATO („stakeholders”) precum agenţii, structuri
aliate pe timp de pace, etc., care ar putea avea
diferite interese în conturarea deciziei finale: pot
fi clienţi sau furnizori ai anumitor servicii sau
pot reprezenta boarduri aliate responsabile de
aspecte juridice sau financiare. Nu au niciun fel
de autoritate decizională, de vreme ce acest atribut
revine exclusiv naţiunilor, dar pot influenţa, cu
toate acestea, deciziile finale. În fond, ei sunt cei
care deţin imaginea de ansamblu a problematicilor
discutate, având în vedere faptul că o înţeleg dintro altă perspectivă (cea care provine de la nivelul
structurii reprezentate).
Inutil de menţionat că toate persoanele care
reprezintă structurile NATO poartă, de asemenea,
şi interese naţionale. Deşi legătura lor cu ţara natală
nu este încurajată în niciun fel, ea este cu siguranţă
acolo, de vreme ce majoritatea poziţiilor naţionale
beneficiază de sprijin naţional, iar unele dintre
statele membre au chiar angajamente în sensul
reîncadrării acestor persoane după încheierea
mandatului la nivel NATO. Aşadar, dacă ar fi să
mergem înapoi la metafora puzzle-ului utilizată
la începutul articolului, oricare dintre personajele
menţionate anterior poate fi creatorul puzzle-ului
şi poate decide să facă lucrurile să se mişte. De
fapt, pentru a obţine orice, cei care au un anumit
interes, ar trebui să se gândească întotdeauna la
ei înşişi ca la creatori ai puzzle-ului şi să încerce
măcar să impună această imagine asupra celorlalţi
situaţi în jurul mesei.
1.4 Simbolismul
Simbolismul deţine un rol important pe
parcursul negocierilor. Este parte a structurii
rigide a NATO, deşi poate fi înţeles şi ca o regulă
nescrisă. Este cel responsabil de o întreagă reţea de
relaţionări, începând cu toate simbolurile NATO
amplasate în sălile de conferinţă, masa rotundă
ca atare, respectul care trebuie manifestat faţă de
preşedinte sau toţi ceilalţi reprezentanţi prezenţi.
Tot simbolismul este cel care, spre exemplu,
stabileşte că o persoană trebuie să salute prima
doar pe aceia situaţi pe acelaşi nivel, în vreme ce
trebuie să aştepte pe cei situaţi la un nivel superior
să facă un gest în acest sens, indiferent de gradul
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de relaţionare cu aceştia. Sau că nu este niciodată
politicos să întârzii la o reuniune sau să lipseşti de la
anumite sesiuni de lucru ale acesteia, iar în situaţia
în care totuşi, inevitabilul se întâmplă, scuze ar
trebui prezentate cu ocazia primei intervenţii
vorbite. Astfel de reguli nescrise susţin că nu este
politicos să fie susţinute mai multe intervenţii
consecutive, iar, dacă aceasta totuşi se întâmplă,
scuzele ar trebui, din nou, prezentate.
2. Reguli scrise şi nescrise, formal versus
informal. Unde se topeşte structura rigidă
Regula consensului poartă cu sine o grea
povară. Pe de o parte, este cea care conferă NATO
o anumită strălucire, forţă, prin relevanţa şi
importanţa acordată fiecărei naţiuni participante,
dar, pe de altă parte, este cea care complică
lucrurile. Deşi mă îndoiesc că se întâmplă de prea
multe ori ca nou-veniţii să joace dur prin utilizarea
regulii consensului (aşadar, în opinia mea, atingerea
acordului într-un astfel de mediu bazat pe consens
nu constituie un demers dificil datorită numărului
de 28 de membri), incertitudinile mediului
internaţional actual, interesele naţionale puternice
şi în egală măsură fluctuante, ale membrilor
fondatori ai Organizaţiei, sunt elementele care
transformă procesul de negociere aliat într-unul
complex, de lungă durată. A deveni mult mai
creativ pentru ajungerea la un teren comun este,
aşadar, necesar.
2.1. Reguli nescrise
Şi ce ar fi negocierile fără aceste reguli nescrise
despre care se vorbeşte atât de mult, agreate
de comun acord la nivelul unui comitet şi care
încearcă să faciliteze procesul? Prima regulă
nescrisă invocată la toate nivelurile de negociere
de către naţiuni este aceea că „nimic nu este agreat
până când totul este agreat” („nothing is agreed
until everything is agreed”) şi care subliniază, în
fond, că participanţii reţin dreptul de a schimba
părţi ale textului negociat deja până în fazele
finale de agreere a documentului, chiar dacă, la un
anumit moment, au părut satisfăcuţi de modalitatea
de elaborare a acestuia. Această filosofie permite
existenţa unui spaţiu de manevră pentru derularea
negocierilor, de vreme ce naţiunile par dispuse să
ofere ceva în schimbul a ceea ce primesc. Cu toate
acestea, preşedintele comitetului poate decide să
„îngheţe” anumite porţiuni ale textului care au
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fost deja agreate şi să concentreze discuţiile pe
paragrafele care nu au întrunit consensul. Decizia
trebuie să fie prezentată naţiunilor şi aprobată
ulterior de acestea şi are loc doar atunci când
negocierile par a fi blocate.
Şi alte reguli sunt invocate la nivelul comitetului
la care am participat, precum „regula de aur”
(însemnând că „cel care are aurul face regula”),
„ambiguitate constructivă” (text care este lăsat
intenţionat ambiguu pentru a permite mai mult
spaţiu de manevră ulterior – se pare că această
regulă funcţionează şi la nivelul UE), „regula lui
Jack” (permite cuiva să aibă un mic câştig care
să poată fi folosit ca precedent în negocierile
ulterioare). Toate acestea au fost şi încă mai sunt
folosite pentru a ţine lucrurile în mişcare şi pentru
a crea o atmosferă mai relaxantă. Este cât se poate
de normal, de vreme ce a gestiona incertitudinile
nu poate fi altfel realizat decât prin întoarcerea
la origini; acele origini care dădeau o mai mare
greutate unei strângeri de mână decât oricărui alt
contract scris.
2.2. Negocieri formale versus negocieri
informale
Am menţionat anterior câte ceva despre
negocierile formale şi cele informale. Fără a
mă repeta, menţionez aici unele situaţii în care
negocierile informale sunt întâlnite. Este cazul
grupurilor de lucru mai mici, concentrate pe o
anumită tematică, create sub egida unor comitete
reunite în sesiune formală. Un format relativ recent
al acestor grupuri de lucru mandatate de către
comitetele formale „la 28” sunt „echipele-tigru”
(„tiger-teams”). Acestea sunt constituite dintrun număr limitat de naţiuni, iar fiecare membru
poate să reprezinte, prin cumul, interesele altei
naţiuni neparticipante; echipele sunt însărcinate să
gestioneze detalii mai degrabă tehnice, nesoluţionate
la nivelul „mai înalt”. De obicei, aceste „echipetigru” pot decide să se consulte şi cu alte naţiuni
sau entităţi interesate şi sunt întotdeauna sprijinite
de către un secretariat oferit de NATO. Mai mult
sau mai puţin, aceste „echipe-tigru” sunt localizate
exact pe graniţa dintre grupurile de lucru formale şi
cele informale (sunt mandatate de către un comitet
reunit în sesiune formală) şi sunt desfiinţate
imediat ce este atins consensul şi prezintă soluţia
de compromis în sesiunea formală a comitetului
coordonator. Ca regulă extrem de importantă pe
care am identificat-o ca având capacitatea de a
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genera reacţie imediată dacă nu este respectată,
trebuie reţinut că nu se poate atribui unei naţiuni,
în cadrul unei sesiuni formale de lucru, o afirmaţie
pe care aceasta a făcut-o într-un mediu informal.
Un astfel de fapt pune într-o ipostază ciudată statul
la care s-a făcut referire şi solicită reacţie imediată
în sesiunea formală. O frază care a fost formulată
abrupt, fără nici un fel de constrângere, într-o
sesiune informală, ar merita să fie expusă într-o
sesiune formală, fără a fi însă atribuită.
Uneori, o naţiune poate solicita crearea unui
grup de lucru mai mic, care este invitat la sediul
Delegaţiei Permanente al acelei ţări pentru a
formula un anumit paragraf sau porţiune de text. În
cele mai multe situaţii, acest grup de lucru informal
operează doar pentru câteva ore, pe marginea unor
probleme care sunt cât se poate de bine înţelese,
şi toate poziţiile naţionale sunt cunoscute şi pot fi
acomodate. Naţiunea care lansează invitaţia are
un anume interes sau experienţă în domeniu, dar
ar trebui, cu toate acestea, să menţină o anumită
obiectivitate în procesul de elaborare a textului.
O situaţie relativ similară are loc atunci când
un grup de lucru ad-hoc sau o masă rotundă este
organizată de către o naţiune sau de către secretariatul
internaţional pentru a permite statelor să exprime
puncte de vedere pe anumite problematici. Uneori,
atunci când un reprezentant naţional vine la astfel
de reuniuni fără o consultare prealabilă cu cei din
capitală, poate determina confuzie în perceperea
mesajului de către organizator, dar voi reveni cu
o propunere a autorului asupra modalităţii în care
ar trebui gestionată relaţia capitală – reprezentant
naţional.
Prânzuri de lucru sau discuţiile prilejuite de
o invitaţie la o cafea, consultări la telefon sau
utilizarea altor mijloace de comunicare (precum emailul) sunt, de asemenea, considerate ca sesiuni
informale. Acestea ajută reprezentanţii naţionali
să menţină un contact permanent cu ceilalţi şi
să câştige încrederea, să se familiarizeze cu
interesele celorlalţi şi să cunoască unde anume
şi cum se încadrează poziţia fiecărui stat. Există
o multitudine de modalităţi de realizare, dar ceea
ce consider ca fiind cea mai relevantă dintre reguli
este „nu ai nicio frică!” de vreme, ce, cu foarte
puţine excepţii, reprezentanţii naţionali nu au nici
un fel de prejudecăţi evidente cu privire la alte ţări,
iar acestea sunt, în orice fel, descurajate. Nu ar
trebui să fie loc de glume sau replici defăimătoare
cu privire la alte naţiuni sau comunităţi cu excepţia

celor la care aparţine emiţătorul (auto-ironie), iar
această abordare ar trebui, cu siguranţă, respinsă.
Şi, personal, am refuzat categoric să acţionez în
această direcţie. Există numeroase motive pentru
care un reprezentant ar putea încerca să intimideze
un altul, dar acestea sunt în foarte rare ocazii legate
de naţionalitate. Bieînţeles, ca toate celelalte
aspecte expuse în prezentul studiu, există excepţii
semnificative dar, personal, am încercat să ignor
acele persoane din jurul mesei care, pornind de
la criterii de personalitate sau gen, au abordat o
anumită atitudine.
2.3. Relaţia cu capitala
Cultivarea unor relaţii bune cu oficialii din
capitală este absolut necesară. Capitala trebuie
să fie conştientă de ceea ce se întâmplă pe
timpul sesiunilor de lucru şi când anume este
timpul potrivit pentru o reacţie, dacă se decide
în acest sens. Cu ocazia discursului de rămas
bun susţinut în cadrul DPPC, un reprezentant
naţional a argumentat că, în opinia sa, a fi un bun
diplomat la NATO presupune nu doar a reproduce
în capitală tot ceea ce este discutat la nivelul
comitetului, ci de a şti să explici unde anume poate
fi atins compromisul. Mesajul transmis era că arta
diplomaţiei şi a negocierii nu trebuie utilizată doar
la masa dezbaterilor cu celelalte naţiuni membre,
ci şi în raport cu ţara trimiţătoare. Bineînţeles că
la nivelul fiecărei Delegaţii există persoane care
nu procesează pentru capitală informaţiile culese
la nivelul comitetului sau, şi mai rău, care au
încercat să îşi convingă capitala sau anumiţi colegi
din structurile aliate de beneficiile ce ar decurge
din implementarea propriului lor punct de vedere.
Aceste ultime două abordări nu sunt cele pentru
care prezentul studiu pledează. Dar da, există
situaţii în cadrul negocierilor când acestea sunt
utilizate.
De asemenea, extrem de important este ca
naţiunile mamă sau delegaţiile permanente să
îşi protejeze, mai întâi de toate, reprezentanţii
naţionali. Este o premisă pe care aceştia trebuie
să se bazeze pentru a fi capabili să funcţioneze la
capacitate maximă. Cu toate acestea, capitalele
pot decide din când în când să transmită un mesaj
puternic inclusiv prin înlocuirea personalului
internaţional, existând cazuri în care anumite
persoane au fost înlocuite din cauza slabelor lor
performanţe sau a lipsei de implicare pe parcursul
negocierilor.
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Şi, bineînţeles, capitalele ştiu întotdeauna cel
mai bine. Ele au fost informate şi cu alte elemente,
iar mare parte a instrucţiunilor transmise este bine
documentată şi de netăgăduit. Este indicat ca,
uneori, instrucţiunile primite din capitală să fie
coordonate la nivelul Delegaţiei Permanente la
NATO, astfel încât mesajul să fie bine contextualizat
şi transmis în consecinţă.
2.4. Rezistenţa
Am certitudinea că a fi capabil să petreci atâtea
ore în sălile de conferinţă şi a înţelege ceea ce
este discutat necesită o anumită tehnică pe care
reprezentantul naţional ar trebui să şi-o cultive.
Bunul simţ şi abnegaţia ar trebui să fie cuvintele
cheie în asumarea unei atitudini. În primă instanţă,
un reprezentant naţional trebuie să încerce să îşi
contureze în plan personal poziţia naţională, ceea
ce implică nu doar cunoaşterea acesteia, ci şi
însuşirea unei argumentări solide în favoarea ei, cu
monitorizarea atentă a sensibilităţilor manifestate
de celelalte naţiuni. Ulterior, trebuie transmise
elementele de mandat primite la momentul stabilit
de comun acord cu capitala. O atitudine corectă pe
parcursul negocierilor, indiferent cât de obositoare
sau complexe ar putea părea, ar trebui să pornească
de la deplinul respect al timpului şi efortului
depus de fiecare reprezentant naţional şi de fiecare
capitală pe care acesta o întrupează. Doar astfel
poate fi câştigat respectul celorlalţi nu doar faţă de
propria persoană, ci şi faţă de naţiunea pe care o
reprezintă.
2.5. Grade de asumare a diverselor
documente
Documentele discutate pot introduce un număr
de ambiguităţi care permit spaţiu în vederea
atingerii compromisului. Ele pot fi notate,
andorsate, aprobate, etc. Toţi aceşti termeni
reprezintă, în fond, diferite grade de certitudine
şi acceptare. Uneori, un anumit document poate
avea doar câteva paragrafe care sunt aprobate, în
vreme ce restul acestuia este adnotat, permiţând
astfel posibile reveniri ulterioare şi constituinduse pentru moment doar în linii directoare.
Majoritatea documentelor NATO utilizează
şi încearcă să cuprindă cât mai mult posibil din
limbajul agreat iniţial. Ar putea părea dificil, dar în
fond arată buna-intenţie, transparenţa şi respectul
pentru ceea ce s-a discutat, pentru poziţii naţionale
cunoscute. Iar unele dintre acestea vizează emiterea

150

de documente (politici, doctrine) în anumite
domenii care nu au fost, deocamdată, normate. Se
întâmplă atunci când sunt create noi graniţe, când
vechile structuri sunt transformate în unele noi.
Acest aspect lasă de asemenea loc ambiguităţii şi
poate contribui la realizarea compromisului.
2.5. Limbajul scris
Limbajul ca atare este un element care
contribuie la maleabilitate. În cele mai multe dintre
situaţii nici măcar nu mai aduce a limbă engleză
sau a oricare altă limbă din lume, dar înglobează
sensibilităţile tuturor şi permite lucrurilor să se
mişte. Un număr de expresii precum „la cea mai
bună dimensiune posibilă” („to the best extent
possible”), „alte domenii pot fi explorate” („other
areas may be explored”), „după cum satisface”
(„as convenient”), ar putea fi adesea inserate în
text, astfel încât „ambiguitatea constructivă” să
poată fi menţinută.
Fiecare dintre elementele de mai, şi cu siguranţă
multe altele, sunt elementele care adaugă toate
condimentele procesului de negociere în NATO.
Indiferent de cât de ambigue ar putea părea,
constituie efectiv afirmaţii puternice ale NATO în
favoarea schimbării, transparenţei, a abilităţii de
a reacţiona la provocările actuale. Demonstrează
sprijin naţional pentru atingerea compromisului
şi a identificării drumului potrivit care să poată
asigura tratament egal tuturor statelor membre.
Concluzii
Sentimentul de confuzie este adesea întâlnit
pe parcursul negocierilor şi, de cele mai multe
ori, este datorat aspectelor care sunt negociate în
cadru informal de statele interesate de o anumită
problematică. În experienţa mea, am întâlnit două
situaţii diferite care fac dovada existenţei acestor
dezbateri informale. Prima este atunci când, după
îndelungi negocieri care par să nu ducă niciunde,
acordul este atins foarte uşor, iar elemente care
ar fi părut insurmontabile până recent, acum sunt
trecute cu vederea. Iar o a doua situaţie apare
atunci când negocierile sunt blocate din cauza unui
proiect de document care pare a nu avea nimic dea face cu subiectul major al negocierilor.
După cum am amintit, ambele situaţii sunt
o dovadă că negocieri informale au loc şi că în
primul caz au avut succes, în vreme ce, în cel de-al
doilea, nu.

IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2013

PUNCTE DE VEDERE
Negocierile sunt purtate între aceste graniţe:
exită o însărcinare iniţială agreată (ce este
reprezentată de mandatul ca atare, întotdeauna
trasat de către Consiliul Nord Atlantic), care poartă
în sine imaginea finală, în linii mari înţeleasă de
către toţi din jurul mesei şi interesele naţionale
sau personale de a ajunge acolo. Pe parcursul
procesului, devine tot mai evident că înţelegerea
iniţială a imaginii nu este chiar atât de clară pentru
fiecare reprezentant sau capitală, şi că da, „nimic
nu este agreat până când totul este agreat”. Inutil de
menţionat că există state membre care se străduiesc
să menţină valorile şi simbolismul aliat, iar că
acestea sunt cele care vor milita în permanenţă
pentru atingerea compromisului şi a identificării
elementelor convenabile pentru toate părţile
implicate (soluţii de tipul „win-win”), în vreme ce
altele vor manifesta o dorinţă de a contrazice tot
ceea ce este supus negocierii. Acestea din urmă nu
tind să păstreze valorile şi tradiţiile Alianţei. Demn
de notat, noii membrii (inclusiv România) sunt, de
regulă, cei care vizează menţinerea statu quo-ului
Aliat.
Atunci când este aşezat la masă, sprijinind
ceea ce, la o primă privire, pare greu de obţinut,
reprezentantul naţional îşi înfruntă cele mai mari
temeri ale sale, şi cele mai ascunse trăsături de
caracter prind contur într-un mod bizar. Dacă
reprezentantul naţional este arogant, dar de
obicei ascunde această trăsătură sub un luciu de
„diplomaţie”, este imposibil să evite ieşirea ei la
iveală în cadrul unor dezbateri pe o anumită temă
în care încearcă să aducă argumente pentru a îşi
susţine poziţia.
Astfel, deşi insultele ar trebui eliminate din
limbajul unui diplomat, ele sunt uneori aduse în
discurs în paralel cu argumentele oficiale, iar
în cele mai multe dintre situaţii acest melanj nu
generează nimic altceva decât suplimentarea
tensiunii deja existente la nivelul comitetului.
După cum am încercat să transmit pe tot parcursul
prezentului articol, atitudinea unui reprezentant
naţional ar trebui să inspire şi să transmită respect,
să fie demnă şi, în măsura posibilului, să contribuie
la atingerea compromisului.
Cred, totodată, cu tărie că ţara pe care o
reprezintă şi în numele căreia se exprimă delegatul
naţional nu trebuie minimizată în nici un fel pe
parcursul discuţiilor, indiferent dacă sunt purtate
în cadru formal sau informal. Cu toate acestea, nu
poate fi negat faptul că există sentimente amestecate

asociate cu intervenţiile susţinute şi depinde de
capacitatea vorbitorului de a îşi controla o posibilă
escaladare a acestora.
Politeţea ar trebui, de asemenea, să fie cheia
şi chiar dacă cineva este provocat la un răspuns
prin intermediul unei intervenţii mai dure, cea mai
bună reacţie este aceea de a nu răspunde. Şi, dacă
poziţia respectivului a fost cât se poate de clară de
la bun început, ar putea opta să nu mai aibă nicio
intervenţie pe parcursul reuniunii.
De pildă, într-un anume context, capitala mia solicitat să transmit comentarii care, la o primă
vedere, păreau să contrazică logica de atunci a
evenimentelor. Lipsită de entuziasm, am transmis
mandatul primit, cu argumentele aferente. Am
decis să nu mai iau cuvântul a doua oară, deşi
intervenţia avută a iscat o dezbatere destul de
aprinsă în rândul naţiunilor, iar reprezentantul
secretariatului internaţional, care susţinea o opinie
contrară celei expuse de mine a avut o intervenţie
foarte vocală. A nu răspunde unor provocări şi a nu
contribui la escaladarea tensiunilor, este, adesea,
cea mai bună opţiune.
Buna derulare a unor negocieri implică, în fond,
o depersonalizare a reprezentantului naţional.
Acesta nu ar trebui să permită impulsurilor
personale să intervină în procesul efectiv, iar
elementele care ar putea fi percepute drept
provocări ce solicită o reacţie imediată ar trebui
ignorate. Bineînţeles, există şi alte circumstanţe,
atunci când dezbaterile nu devin atât de personale,
ci sunt mai degrabă menţinute într-o perspectivă
teoretică, când argumentarea în favoarea sau
împotriva unei opinii este precum o partidă de
box, care generează doar energie şi putere, şi în
nici un caz minimizare a adversarului. Aceste
momente sunt cele care abordează discursul cu
toată seriozitatea cuvenită, care fac uz la retorică şi
permit o construcţie argumentată a intervenţiilor.
Schimburile de intervenţii purtate astfel fac dovada
elocvenţei vorbitorului, a capacităţii acestuia de
sinteză a informaţiei şi de exprimare, imprimă
eleganţă şi măiestrie celor din jur
De reţinut însă că exprimarea unei poziţii
naţionale trebuie să fie realizată în deplinul respect
al timpului petrecut de toţi ceilalţi din încăpere. În
consecinţă, dacă cineva doreşte să aibă o a doua
sau chiar a treia intervenţie, acela ar trebui să îşi
ceară scuze, după cum am expus anterior.
Indiferent cum este realizată, însărcinarea
de a îţi reprezenta naţiunea este epuizantă din
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foarte multe puncte de vedere, dar generatoare de
satisfacţii şi entuziasm pe de altă parte. Aduce după
sine numeroase frustrări şi temeri, dar este genul de
mandatare care „construieşte un caracter” şi aduce
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ceva majestuos în personalitatea practicantului.
Atingerea consensului într-un mediu internaţional
este şi ar trebui întotdeauna să fie realizată în
deplinul respect al mandatului primit.
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SCIENCE IN THE MIRROR. TOWARDS
A NEW METHOD OF PARADIGM
COMPARISON

În această ediţie, aş dori să semnalez cititorilor
noştri volumul intitulat Science in the Mirror.
Towards a New Method of Paradigm Comparison
(Ştiinţa în oglindă. Spre o nouă metodă de
comparare a paradigmelor), coordonat de dr.
Teodor Frunzeti şi de dr. Marinel-Adi Mustaţă,
apărut în limba engleză în anul 2012 sub egida
Editurii Tricorne din Geneva, Elveţia.
Punctul de plecare al acestui demers
ştiinţific l-a constituit un workshop exploratoriu
organizat la sediul Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I” în decembrie 2011, în cadrul
căruia membrii ai comunităţii academice au
dezbătut asupra a două paradigme: teoria generală
a sistemelor şi teoria procesual-organică, cu scopul
de a determina care dintre cele două paradigme
este cea mai potrivită opţiune pentru a analiza
anumite domenii cercetare ştiinţifică. Seminarul
s-a desfăşurat în cadrul unui grant de cercetare
al Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică
(ANCS), intitulat „Competenţa epistemică a
decidenţilor militari.

Autorii care au contribuit cu lucrări în volum
– întrucât cartea este rezultatul efortului comun
al peste treizeci de cadre didactice universitare
şi cercetători – au abordat domeniul lor de
specialitate prin prisma marilor descoperiri şi
limitărilor specifice paradigmei alese. Alegerea
celor două paradigme are ca scop găsirea unui fir
comun pentru demersurile unidisciplinare.
O principală premisă a volumului este, potrivit
coordonatorilor, nevoia de a delimita în mod
explicit şi comprehensiv „conul posibilităţilor”
celor două paradigme.
Domeniile de cercetare propuse de coordonatori
sunt abiotic, biotic, social, tehnic şi tehnologic.
Ca discipline abordate, menţionăm psihologia,
epistemologia, teoria organizaţiilor, pedagogia,
sociologia şi managementul.
Volumul este organizat în trei secţiuni, precedate
de o parte introductivă, From Sensorial to Scientific
Knowledge (De la cunoaştere senzorială la
cunoaştere ştiinţifică), semnat de Teodor Frunzeti.
Secţiunea I, The Systems View of Science (Viziunea
sistemică asupra ştiinţei), este mai comprehensivă
şi abordează mai multe subiecte prin prisma
teoriei generale a sistemelor. Secţiunea II, The
Processual-Organic View of Science (Viziunea
procesual-organică asupra ştiinţei) este dedicată
teoriei procesual-organice, cu scopul explicit de a
explora deschiderile pe care le oferă şi limitările
sale în studiul diferitor domenii de cercetare.
Secţiunea III, Towards a Methodology of Paradigm
Comparison (Spre o metodologie de comparare a
paradigmelor), a căror autori sunt Marinel-Adi
Mustaţă şi Marius Hanganu, constă într-o lucrare
care încheie demersul cercetării, printr-o analiză
comparativă a celor două paradigme propuse, cu
scopul declarat ca din acest exerciţiu să rezulte o
nouă metodologie comparativă. Coordonatorii şiau propus să sistematizeze criticile adresate celor
două paradigme şi, prin intermediul lucrărilor din
primele două secţiuni, să confirme sau să infirme
critica.
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Principiul fundamental care stă la baza analizei
este un fel de „Tao al epistemologiei”, prin aceasta
coordonatorii dorind să transmită ideea că doar
acceptând „un dans al contrastelor”, aşa cum îl
denumesc, cineva poate să rămână pe calea care
duce la adevăr. Iniţiatorii volumului nu se raliază
niciuneia dintre teorii, ci observă interacţiunea
între capitole, şi speră că din această atitudine
contemplativă va rezulta „cunoaşterea despre
cunoaştere”. Într-un fel, volumul poate fi asemănat
cu o lucrare statistică în care datele brute sunt
compilate, lăsând cititorului sarcina de a realiza
partea interpretativă a analizei. Scopul pe care
coordonatorii şi l-au propus a fost să inventarieze
cât se poate de exhaustiv deschiderile şi limitările
celor două paradigme, fără preconcepţii.
Noutatea proiectului, aşa cum evidenţiază Teodor Frunzeti şi Marinel-Adi Mustaţă constă în ideea de a da posibilitatea cititorilor să se conecteze la
cele mai avansate rezultate ale cunoaşterii umane
şi să le aplice în munca lor de cercetare. Iniţiativa
şi-a propus să depăşească limitele abordării cantitative a informaţiei în asemenea măsură încât să

ofere o conduită metodologică pentru cei interesaţi
să „cunoască mai mult(e) şi mai bine”.
Cartea poate fi de interes pentru cercetătorii
în anumite domenii ale ştiinţei, care ar putea găsi
abordări utile din perspectiva uneia din cele două
paradigme, sau chiar prin prisma ambelor teorii.
Science in the Mirror este un mesaj pentru toţi
cei care doresc să reflecteze asupra premiselor
care stau la baza cercetării. Este un apel la
luciditate şi conştientizare şi lansează un model
de comparaţie a viziunii personale asupra lumii cu
alternative existente. Totodată, după cum afirmă
coordonatorii, lucrarea este un strigăt împotriva
interpretării naive a cunoaşterii ce evidenţiază
excesiv prioritatea gândirii empirice şi inductive,
care, în cele mai multe cazuri, nu poate decât să
conducă la simplificări deformate şi generalizări
hazardate.
În concluzie, cartea constituie un demers
ştiinţific original şi curajos care a îndeplinit cu
succes ceea ce şi-au propus autorii.
Daniela RĂPAN*

*Daniela RĂPAN este expert în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate şi
îşi desfăşoară studiile doctorale în Ştiinţe Militare la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,
Bucureşti, România. E-mail: rapan.daniela��������
@unap.ro
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AGENDA CSSAS

IANUARIE-MARTIE 2013

ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI
DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE
ŞI SECURITATE
Cele mai recente studii apărute în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare
şi Securitate (CSSAS) sunt: „Procesul de regionalizare a României şi securitatea
naţională” al cărui autori sunt dr. Alexandra Sarcinschi şi dr. Cristian Băhnăreanu şi
„Evoluţia mediului de securitate în zona extinsă a Mării Negre şi influenţa acesteia
asupra configurării forţelor navale ale României pe termen mediu si lung”, autor
Cristina Bogzeanu.
În luna februarie, cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei din Federaţia Rusă (23
februarie), la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” s-a desfăşurat o masă
rotundă cu tema: „Relaţiile militare româno-ruse”. La eveniment au participat, din
partea Federaţiei Ruse, membri ai Ambasadei şi Ataşatul Militar, Aero şi Naval
de pe lângă Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti. Ambasadorul Extraordinar
şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în România a avut o alocuţiune dedicată
evenimentului. Totodată, au fost prezentate o serie de comunicări ce au abordat
tematica relaţiilor militare româno-ruse susţinute de cercetători din cadrul CSSAS
şi Institutul de Studii pentru Apărare şi Istorie Militară (ISPAIM), de cadre didactice
din UNAp „Carol I” şi reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale.
Din agenda CSSAS, dorim să semnalăm seminarul ştiinţific cu participare
internaţională aflat la cea de-a XIII-a ediţie, ce se va desfăşura în ziua de 30 mai
2013. Tema de anul acesta este „Impactul statutului şi rolurilor statelor membre
UE asupra evoluţiei securităţii europene”. La activitate au fost invitate să participe
personalităţi din conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, rectori
de la instituţii de învăţământ superior, militare şi civile, precum şi alte personalităţi
ale comunităţii ştiinţifice româneşti şi din alte state.
Intrată în tradiţia Centrului, Conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII
XXI cu tema: „Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate” va fi
organizată în acest an în perioada 21-22 noiembrie. Persoanele interesate să participe
sunt aşteptate să se înscrie la această activitate. Informaţii detaliate vor fi afişate
atât pe site-ul CSSAS (http://cssas.unap.ro) cât şi pe site-ul conferinţei (http://www.
strategii21.ro/index.php/ro/).
Irina TĂTARU
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GHID PENTRU AUTORI
Le mulţumim celor interesaţi să publice în revista ştiinţifică bilingvă Impact strategic şi le supunem
atenţiei, totodată, aspectele pe care trebuie să le aibă în vedere la redactarea articolelor.
STRUCTURA ARTICOLULUI
• Titlul articolului (centrat, scris cu majuscule, bold)
• O succintă prezentare de autor, care să cuprindă următoarele elemente (după caz): grad militar, titlu
didactic /cercetare, titlu ştiinţific, prenume, nume, funcţia deţinută la principala afiliere instituţională, în
cazul doctoranzilor – domeniul cercetării, universitatea–, oraşul, ţara de reşedinţă, e-mail.
• Un rezumat relevant, de circa 150 de cuvinte (caractere italice)
• 6 - 8 cuvinte-cheie (caractere italice)
• Introducere / Consideraţii preliminare
• Două-patru capitole, eventual sub-capitole
• Concluzii
• Tabelele / graficele / imaginile se trimit şi separat, în format .jpeg / png. / .tiff. Dedesubt se scrie,
„Tabelul / Figura nr. 1, titlu”, menţionându-se (dacă este cazul) sursa într-o notă de subsol.
• NOTE DE SUBSOL: toate sursele bibliografice citate se indică în limba în care au fost consultate;
(prenume, nume autor) (la notele de subsol se indică şi nr. paginilor).
Exemplu de carte: Joshua S. GOLDSTEIN, Jon C. PEVENHOUSE, Relaţii internaţionale, Iaşi,
Editura Polirom, 2007, pp. 37 - 45.
Exemplu de articol: Teodor FRUNZETI, „Cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică în ştiinţa
militară”, în Impact Strategic nr. 1/2012, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol
I”, p. 8.
Sursele electronice se citează cu link-ul întreg, menţionând titlul cărţii/articolului (între ghilimele) şi
numele publicaţiei (la notele de subsol se indică şi data la care a fost accesată).
Exemplu: NIELSEN, J.N., Strategic Shock in North Africa, disponibil la http://geopolicraticus.
wordpress.com/2011/03/03/strategic-shock-in-north-africa/, accesat la 10.03.2013.
• BIBLIOGRAFIE: se vor menţiona toate lucrările studiate. Sursele se ordonează alfabetic, după
numele autorului (NUME, prenume autor), şi se numerotează.
Exemplu de carte: GOLDSTEIN, Joshua S.; PEVENHOUSE, Jon C., Relaţii internaţionale, Iaşi,
Editura Polirom, 2007.
Exemplu de articol: FRUNZETI, Teodor, „Cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică în ştiinţa
militară” în Impact Strategic nr. 1 /2012, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
DIMENSIUNILE ARTICOLULUI pot varia între minim 6 – maxim 12 pagini (inclusiv notele de
subsol, bibliografia şi imaginile). Setări pagină: margini 2 cm, hârtie A 4.
Articolul se va scrie cu font Times New Roman, dimensiune corp 11, spaţiere la 1 rând, cu
diacritice; ghilimelele se notează în limba română astfel: „…”. Salvarea se va face ca document Word
2003 (.doc). ����������������������������������������������������������������������������������������
Titlul fişierului în limba română trebuie să conţină numele autorului şi nu se scrie cu
diacritice.
CRITERIILE DE SELECŢIE a articolelor sunt următoarele: circumscrierea în aria tematică a
revistei: actualitatea politico-militară; tendinţe şi perspective din domeniile securitate, apărare, geopolitică şi geostrategie, relaţii internaţionale, societatea informaţională; valoarea conţinutului ştiinţific;
originalitatea; caracterul de noutate - să nu mai fi fost publicat anterior; o bibliografie relevantă, care să
cuprindă lucrări de prestigiu şi surse recente; limba română şi limba engleză să corespundă standardelor
academice; adecvarea la normele editoriale adoptate de revistă.
EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ a articolelor se realizează conform procesului double blind peer
review, de către cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici specialişti în domeniul în care se
circumscrie articolul. Identitatea autorilor nu este cunoscută de evaluatori, iar numele evaluatorilor
nu este dezvăluit autorilor. Concluziile raportului de evaluare sunt aduse la cunoştinţa autorilor, ele
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reprezentând argumentul pentru acceptarea / respingerea articolelor. În urma evaluării, există trei
posibilităţi: a) acceptarea articolului spre publicare ca atare sau cu modificări minore; b) acceptarea
articolului spre publicare, cu modificări / completări de substanţă sau c) respingerea articolului. Aducem
la cunoştinţa autorilor că, anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză antiplagiat (cu
ajutorul softului www.strikeplagiarism.com).
TERMENE DE PREDARE: articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail a
CSSAS, cssas@unap.ro, până la: 15 decembrie (nr. 1); 15 martie (nr. 2); 15 iunie (nr. 3) şi 15 septembrie
(nr. 4). Versiunea în limba engleză a articolului se predă redacţiei în termen de 10 zile de la agrearea
versiunii finale în limba română. Traducerea în limba engleză (British English sau American English,
respectând principiul consecvenţei) trebuie să fie completă şi corectă, corespunzătoare standardelor
academice, întrucât ediţia în limba engleză este indexată în prestigioase baze de date internaţionale şi
difuzată comunităţii ştiinţifice internaţionale. Citatele din lucrări / documente oficiale (legi, tratate etc.)
şi din declaraţiile existente în limba engleză ale unor personalităţi trebuie preluate ca atare din original.
Ghilimelele se notează în limba engleză astfel: “…”.
Redacţia îşi rezervă dreptul de a face sau de a solicita autorilor modificări ce se impun pe text.
Nerespectarea acestor instrucţiuni va atrage respingerea articolului.
Materialele nu vor conţine informaţii clasificate. Responsabilitatea privind conţinutul articolelor
revine în totalitate autorilor, în conformitate cu Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Articolele publicate sunt supuse legii copyright.
Toate drepturile sunt rezervate Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, indiferent dacă se are în
vedere întregul material sau o parte a acestuia, în special drepturile privind traducerea, retipărirea,
reutilizarea ilustraţiilor, citatele, difuzarea prin mass-media, reproducerea pe microfilme sau orice alt
mod şi stocarea în baze de date. Sunt autorizate orice reproduceri, fără perceperea taxelor aferente, dacă
este precizată sursa. Trimiterea articolului către redacţie presupune acordul autorului în privinţa
celor expuse mai sus.
Pentru mai multe detalii despre publicaţie, puteţi accesa site-ul nostru, http://impactstrategic.unap.
ro/index.html, sau puteţi contacta redacţia la adresa e-mail: impactstrategic���������
@unap.ro.
Erată:
Articolul Spălarea banilor, expresie a criminalităţii economice transfrontaliere cu impact asupra
finanţării terorismului internaţional, publicat în numărul 4/2012 (45) al revistei Impact strategic, are
următorii autori: dr. Ion BĂLĂCEANU, dr. Eugen POROJAN, dr. Camelia POPA.
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