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EDITORIAL

SIMETRIC, DISIMETRIC
ȘI ASIMETRIC ÎN DINAMICA
UNIVERSULUI COGNITIV
Gheorghe VĂDUVA1

EDITORIAL

Procesul cunoașterii a ieșit demult din linearitate,
chiar dacă sensul cogniției este totdeauna unul ascendent,
omnidirecțional și, mai exact, expansiv. Niciodată cunoașterea
nu regresează, ci totdeauna progresează. În toate direcțiile. Deși
procesul cunoașterii este unul de tip nelinear și foarte complex,
cogniția este totdeauna nesătulă, extensivă și acaparatoare.
Cunoașterea este ca o sferă care se mărește și se tot mărește, până
ce se va identifica, undeva, în infinit, cu Universul, trecând apoi,
ambele, coerent și consistent, spre un nou parcurs spre infinit,
dacă toate acestea au vreun sens. Cunoașterea este importantă
prin ce produce, prin ce se vede, și nu neapărat prin posibilitatea
ei de a atinge infinitul. Dar nici această posibilitate nu este
neglijabilă. La urma urmei, omul este, aproape în exclusivitate,
cunoaștere. Omenirea a creat, de-a lungul mileniilor, un univers
al ei, Universul Cognitiv, efect al penetrării și umanizării
Necunoscutului, printr-un univers intermediar – Universul
Cognoscibil. În ce fel de relație se află aceste trei Universuri?
Cuvinte-cheie: cunoaștere, univers, cogniție,
cognoscibil, necunoscut, simetrii, disimetrii, asimetrii

cognitiv,

SYMMETRIC, DYSIMMETRIC AND ASYMMETRIC
IN THE DYNAMICS OF COGNITIVE UNIVERSE
Gheorghe VĂDUVA
Knowledge process drawn out long time from linearity even
in the sense of cognition is always ascendant, omni-directional
and rather expansive. Knowledge never regresses but progresses

Cercetător științific gradul 1 l Institutul de Studii de Securitate al Universității Creștine „Dimitrie
Cantemir”
1
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in all the directions. Although knowledge process is nonlinear and very
complex cognition id always unpleased, extensive and greedy. Knowledge
is like an increasing sphere until will identify somewhere in the infinite with
the Universe and then the both will coherently and consistently pass to a
new itinerary to infinite, if all has sense. Knowledge is important by its seen
able product and not necessarily by its possibility to touch the infinite. But
either this possibility is to be neglected. At last, human is almost exclusively
knowledge. Humankind created along the millennia a universe on its own, the
Cognitive Universe, effect of Unknown penetration and humanization by an
intermediary universe – The Cognoscible Universe. What kind of relation is
among the three universes?

Keywords: knowledge, universe, cognition, cognitive, cognoscible, unknown,
symmetry, dissymmetry, asymmetry.
SYMETRIQUE, DISSYMETRIQUE ET ASYMETRIQUE DANS LA
DYNAMIQUE DE L’UNIVERS COGNITIF
Le processus de la connaissance est sorti depuis longtemps de
linéarité, même si le sens de la cognition soit toujours l’un de type ascendant,
omnidirectionnel et, surtout, expansif. La connaissance, comme processus,
ne régresse jamais, mais elle progresse toujours. Dans toutes les directions.
Même si le processus de la connaissance est l’un de type linéaire et très, très
complexe, la cognition est toujours insatiable, extensive et accapareuse. La
connaissance, comme l’Univers Cognitif, est comme une sphère qui grandisse
et grandisse toujours, jusqu’au moment où elle sera identique, n’import ou,
dans l’infini, avec l’Univers, en passant tous les deux – la Connaissance
et l’Univers – vers l’infini, si toutes ces choses auront ou non un sens. La
connaissance est importante par ce qu’elle produise, par ce qu’on voit, et
non pas à tout prix par la possibilité de toucher l’infini. Mais on ne doit
pas éluder une telle probabilité. Par conséquence, l’homme est, presqu’en
exclusivité, la connaissance. L’humanité a créé, au long de millénaires, un
Univers particulier, un Univers pour soi-même, l’Univers Cognitif, l’effet de
la pénétration et de l’humanisation de l’Inconnu, de l’Univers Inconnu, par
un Univers intermédiaire – l’Univers Cognoscible. Ces trois Univers, en quel
sort de relation se trouvent-ils ?
Mots-clefs: connaissance, univers,
symétrique, dissymétrique, asymétrique
12
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Introducere

C

unoașterea pătrunde peste tot, ca un fluid, ca o materie, mai exact, ca o
substanță fără formă și fără identitate. Pentru că el, omul, pătrunde peste
tot. Mai mult, se pare că, acolo unde ajunge, găsește exact ceea ce caută, pentru că
ea se caută, de fapt, pe sine, așa cum este ea în interiorul lucrurilor cognoscibile,
adică în interiorul spațiului cognitiv. Michelangelo spunea că, la drept vorbind,
nu el, sculptorul, a creat statuia, ci doar a descoperit-o în interiorul marmorei și a
ajutat-o să se elibereze și să-și preia forma pe care o avea deja acolo, în piatră. Cu
alte cuvinte, pentru cunoaştere, deci, pentru om, esența lucrurilor nu este obiectul
conținut în ele, adică ceea are volum și greutate, adică ce se vede, ce se percepe, ci
ceea ce nu se vede, adică noțiunea lor, a fiecăruia dintre ele. Pentru cunoaștere, nu
este importantă materia, ci noțiunea ei. Lumea cunoașterii nu este identică cu lumea
materială, ci cu reprezentarea dinamică, în mișcare, în devenire, a acestei lumi,
cu reconstrucția ei în planul formei, al conceptului, al ideii. De aici nu rezultă că,
pentru cunoaștere, lumea materială nu există, ci doar faptul că procesul cunoașterii
trece această lume într-o altă dimensiune, adică într-un alt sistem de referință, cel
al noțiunilor, raționamentelor, reprezentărilor, ideilor, conceptelor și teoriilor. Chiar
dacă afirmațiile acestea – spuse și scrise de atâtea ori, de-a lungul istoriei – își au
partea lor de abstractizare, de generalizare și de concretizare, cunoașterea (ca proces)
și cogniția (ca efect) alcătuiesc un univers special, un univers al omului cunoscător,
Universul Cognitiv, Universul Cogniției.
În unele lucrări, cunoașterea este definită ca un proces interactiv (de asimilare
și acomodare), care se produce între subiectul cunoscător și obiectul cognoscibil,
de unde rezultă că un astfel de proces este unul constructiv, sinergic și nu doar
unul ofensiv și, respectiv, defensiv. Subiectul cunoscător nu se află într-o continuă
ofensivă tenace și distrugătoare, agresivă, împotriva obiectului de cunoscut, ci în
una eliberatoare, constructivă. Cunoașterea este sinergică, și nu doar energică și
copleșitoare. Procesul cunoașterii „eliberează” noțiunea din obiectul ei, fără a
deteriora fizic, psihic și cognitiv, acest obiect, ci, dimpotrivă, ajutându-l să aibă
relevanță în spațiul cognitiv, să existe, adică, în Universul Cognitiv, în Cogniție.
Cel puțin, așa crede mintea instituționalizată și universalizată a omului, cea care
generează și regenerează procesul cognitiv, singura din Univers, care, după nivelul
cunoștințelor de până acum, poate să o facă.
Dar, oare, aceasta este realitatea? Cine, cum, unde, când, până când, de ce
și, mai ales cu ce anume declanșează, susține și întreține acest proces? Întrebarea
„Unde?” pare să nu-și aibă rostul, de vreme ce cunoașterea este omnidirecțională
și universală. Și totuși, cunoașterea are vectori, urmează regulile luptei ofensive,
ale operației strategie ofensive, desfășurându-se totdeauna pe direcții, cu numeroase
manevre pe linii interioare și exterioare, pe aliniamente și obiective foarte clare,
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014
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ca să folosim un limbaj din strategiile militare. În proximitatea sferei Universului
Cognitiv, se află învelișul pregătit de către cel cognitiv, prin iradiere cognitivă,
pentru a fi „cucerit” de către cogniție și, deci, asimilat de Universul Cognitiv. Acest
înveliș ar putea fi numit Univers Cognoscibil, adică Universul care poate fi cunoscut,
în sensul că este pregătit pentru a putea fi asimilat de Cogniție.
Universul Cognitiv nu este identic cu Universul Cognoscibil. Universul
Cognoscibil este „forma” proximă posibilă a cogniției din spațiul Necunoscutului,
este acea parte din Universul Necunoscut, pregătit, prin miracolul pre-cunoașterii,
pentru a fi cunoscut, care a devenit deci cognoscibil și, prin procesul cunoașterii,
putând fi integrat, treptat, în Universul Cognitiv, cu ajutorul științei, reflecției și
construcției gnoseologice.
O posibilă reprezentare grafică a acestui proces se sugerează în Figura nr. 1.

UNIVERS
COGNOSCIBIL
(modelabil)
UNIVERS
NECUNOSCUT
(infinit)

UNIVERSUL
COGNITIV
(expansiv)

Figura nr. 1 Relația dintre cele trei Universuri în procesul cunoașterii
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Cele trei Universuri (Cognitiv, Cognoscibil și Necunoscut) au stări diferite.
Universul Necunoscut este infinit. Nimeni nu-i știe marginile, iar astfel de margini, de
fapt, n-au sens, chiar dacă noțiunea de Univers presupune un proces de identificare,
deci, de limitare. Universul Necunoscut este, într-un fel, infinitul mare din matematică,
este nesfârșitul, nelimitatul, absolutul, veșnicul. Sfera lui n-are deci margini (nici
nu știm dacă, pentru un continuum fără limite, este potrivită noțiunea de sferă), iar
în interiorul acesteia, sfera Universului Cognitiv tinde să acapareze Necunoscutul,
Nemărginitul. Această acaparare se face treptat, prin generarea progresivă a unui
înveliș asimilabil, cel cognoscibil.
Pornind de aici, Universul Cognoscibil este, practic, un efect al acțiunii
Universului Cognitiv, al tendinței acestuia de a se extinde în toate direcțiile. Universul
Cognoscibil este un spațiu al pre-cunoașterii, adică al pregătirii elementului pentru a
deveni noțiune, pentru a accepta includerea lui în spațiul Cogniției. Această includere
nu este o simplă proiecție, ci o construcție abstractă, o redimensionare virtuală,
dar pe coordonate care pot sau nu să le deformeze pe cele reale. Nu știm dacă o
astfel de pregătire este doar un efect al acțiunii minții omenești universalizate sau/
și personalizate, care pregătește toate cele necesare (categorii, politici și strategii,
forțe și mijloace, proceduri, modele de acțiuni tactice, expertize etc., dar mai ales
instrumente) pentru a genera, în avangardă, spații, zone sau puncte cognoscibile (din
care este alcătuit Universul Cognoscibil), dar știm totuși că un astfel de fenomen
se produce prin procese foarte complicate, la baza lui aflându-se interesul omenirii
pentru a cunoaște, sub toate aspectele, Universul Necunoscut sau cât mai mult din
acesta.
Pe cale de consecință, avem de-a face cu o bătălie continuă a cunoașterii, chiar
cu un război al cunoașterii, care poate fi definit ca o continuare a politicii cognitive
a omenirii, prin mijloace foarte active (chiar agresive) ale cunoașterii pentru
„defrișarea” zonelor necunoscute și expansiunea cogniției pe noi și noi tărâmuri. Ar fi
posibil ca un astfel de proces să nu înnobileze natura cognitivă, cum credem cu toții,
ci, dimpotrivă, ca și în cazul agresiunii fizice a omului asupra mediului geofizic, s-o
deterioreze, îndepărtând-o de origini, dezrădăcinând-o și, în final, artificializând-o,
făcând-o adică natură abstractă.
Acest proces este dinamic și foarte îndelungat. Nimeni nu știe exact când a
început (probabil că este și el, nu numai expansiv, ci și, pe vectorii de cunoaștere
a originii, adică spre înapoi, infinit, ca și Universul Necunoscut), dar direcțiile de
cercetare care se folosesc în acest proces atât de complicat se orientează atât spre
viitor, cât și spre trecut.
Universalitatea Universurilor
Universul în care trăim, atât cel cosmic, împreună cu stelele și nemărginirile,
cât și cel al proiecției Cogniției în acest meta-univers, este, deci, infinit. Mintea
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omenească înțelege cest paradox, îl acceptă ca pe un dat, ca pe un efect al unui
calcul, ca pe un miracol, dar și ca pe o provocare. Totuși, această minte omenească
– și ea fără limite – a folosit, pentru a analiza Universul fizic infinit, un model cât se
poate de finit – modelul atomic. Universul seamănă cu un atom uriaș, așa cum fiecare
dintre sistemele care îl compun urmează cam aceeași configurație cognoscibilă.
Teoretic, putem identifica ab initio Universul Necunoscut cu Universul Cognoscibil,
întrucât nimeni nu se mai îndoiește astăzi de faptul că întregul Univers, sub toate
formele și realitățile sau reprezentările sale, poate fi cunoscut. Dacă el este infinit,
atunci și cunoașterea tinde spre infinit.
Aceasta este o concluzie extrem de interesantă, dar și de nivelatoare, care,
luată in integrum, ar putea conduce la o viziune simplificatoare asupra proceselor
cognitive și asupra cogniției, în general, ca efect previzibil al acestora. Nu există
obstacole insurmontabile pentru cunoaștere. Acolo unde ochiul nu ajunge, ajunge
gândul, ajunge calculul, ajunge matematica. Telescoapele sunt ațintite spre aceste
nemărginiri, sateliții artificiali roiesc în jurul planetei noastre, dar și dincolo de
această proximitate, rachetele interplanetare sunt deja o realitate, modulele cosmice
explorează deja suprafața lunii, suprafața lui Marte, caută exoplanete, urmăresc
fenomenele cosmice, supraveghează activitatea solară, de care depinde viața pe
planeta Pământ, în timp ce oamenii de știință, institutele de cercetări, laboratoarele
pătrund tot mai mult în tainele acestui Univers Necunoscut, unitar și, în același timp,
alcătuit parcă din fractali, miraculos și imprevizibil…
Dar, aproape în același mod, însă cu instrumente ale reflecției filosofice, ale
științelor cogniției, omul pătrunde tot mai mult și în universul propriilor cunoștințe,
în Mega-Universul Cunoașterii. Afirmația că Universul Necunoscut este, totuși,
cognoscibil este, deopotrivă, o urmare a unui raționament inductiv și, în același
timp, o soluție dată unei ecuații care modelează interdependențele cosmice și pe cele
cognitive.
Există o linearitate a acestei nelinearități cognitive, în sensul că procesele
cunoașterii, chiar dacă sunt conflictuale și complexe, au vectori, fiind ca niște cognonave care poartă mintea omenească spre nemărginirile Universului Necunoscut, ceva
în genul Ideii Absolute hegeliene. Astfel, cunoașterea ne apare ca o binecuvântare
îndreptată spre Universul Necunoscut (dar nu incognoscibil), care se exprimă în
și prin acest miracol transformator denumit Cogniție, care construiește pas cu pas
Universul Cognitiv, univers care aparține minții oamenilor.
Omul știe deja foarte multe lucruri despre acest Univers. Cercetarea lui asupra
Universului este foarte complexă și foarte bine structurată. Omul a descoperit, în
acest spațiu infinit, planete, stele, constelații, găuri negre, fenomene cosmice care
au sau nu corespondențe pe planeta Pământ, forme și stări ale materiei și energiei,
pericole și amenințări pentru planeta noastră, vulnerabilități ale Terrei la acestea,
dar și noi posibilități de soluționare, prin mijloace ale oamenilor, ale planetei și
ale Universului, unele dintre mai marile sau mai micile problemele importante
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ale noastre, ale omenirii. De asemenea, omul a descoperit, în propriul său univers
cognitiv, posibilitatea cunoașterii cunoașterii, generată de o trebuință intelectuală, de
un interes care ține de un modus vivendi într-un modus cognoscendi.
Există o anumită simetrie în Univers și între Universuri (ne referim la cele
trei pe care le-am inclus în marele Univers al Cunoașterii (Universul Cognitiv,
Universul Cognoscibil și Universul Necunoscut, acesta din urmă și în exterioritatea
sa), dar și disproporționalități (disimetrii), care generează și reconfigurează mișcarea
și devenirea cognitivă, și asimetrii, care perturbă semnificativ armonia celor trei
Universuri. Universul Necunoscut exercită o rezistență variabilă și complicată la
expansiunea Universului Cognitiv, iar efectele acesteia se metamorfozează în modul
nelinear și chiar dramatic în care se constituie Universul Cognoscibil. Rezistența
Necunoscutului la presiunile Cunoscutului se manifestă nu doar prin barierele pe
care acesta le ridică în fața ofensivei cunoașterii, ci și prin „virusarea” și degradarea
Cognitivului și mai ales a Cognoscibilului.
Fiecare parte a Universului Necunoscut se baricadează pentru a nu fi deranjată
și deformată prin procesul cognoscibilității, prin acest amestec al omului în natura
lucrurilor, și, ulterior, prin ofensiva Universului Cognitiv. Ea contribuie însă și la
„apărarea activă” a Necunoscutului împotriva expansiunii ofensive a Cunoscutului,
participând la acțiunile contraofensive de degradare a Universului Cognoscibil și
a Universului Cognitiv, prin deteriorarea Cunoștinței, adică a unității sau entității
de cunoaștere, a „moleculei” cunoașterii. Acțiunile de acest tip sunt, de regulă,
asimetrice.
Asimetria rezultă din disproporționalitatea existentă între Universul Cognitiv
(care este un Univers educat și organizat) și Universul Necunoscut (care este un
Univers primar, dar monolitic, surprinzător și needucat, în sensul dorit de om), din
interacțiunile disproporționate dintre acestea, și se exprimă în acțiuni virulente, de
regulă, atipice și foarte consistente – unele înalt tehnologizate, altele primitive, dar
foarte intense.
Universul Necunoscut nu este capabil să folosească „tehnologia” avansată a
cunoașterii (pentru că n-o are și nici nu are habar de așa-ceva), ci doar formele
atipice, primare, de rezistență la cunoaștere și pe cele de deteriorare a cunoștinței,
așa cum, spre exemplu, vegetația din junglă și mediul natural deteriorează rapid
castelele și construcțiile omenești realizate aici, dacă omul nu are suficientă forță
pentru a le proteja și a le extinde. Și totuși ofensiva omului asupra mediului natural
se extinde, infrastructura civilizației cucerind, încet-încet, „cetățile” junglei, ale
nisipurilor marilor deșerturi și chiar ale oceanelor și ghețurilor polare. Pentru că
natura umană este într-o ofensivă continuă, dusă cu mijloacele cunoașterii și ale
înaltei tehnologii, împotriva naturii planatei Pământ, chiar dacă efectele pot fi, în
final, dezastruoase și pentru om.
Acest proces este ilustrat în Figura nr. 2
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UNIVERSUL NECUNOSCUT
Universul
Cognoscibil
Centre de rezistență
pasivă la cunoaștere

UNIVERSUL
COGNITIV

Acțiuni asimetrice
de deteriorare a cunoștinței

Cunoștințe

Bariere
de rezistență

Figura nr. 2 Disproporționalitatea și asimetria Universurilor
Din perspectiva stadiului cunoașterii actuale, conștiința de sine aparține doar
omului. Probabil că o astfel de afirmație ar trebui luată în relativitatea ei, deși, la ora
actuală, ea este o axiomă de la care se pornește în orie demers cognitiv, omul fiind,
cum spunea Protagoras, măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt, pentru că sunt, și
a celor ce nu sunt, pentru că nu sunt. De atunci au trecut două milenii și jumătate,
iar Universul Cognitiv a înaintat foarte serios pe seama Necunoscutului. Cercetări
relativ recente au demonstrat că și plantele sunt sensibile la muzică, la discursuri,
la comunicare. S-ar putea ca Universul Necunoscut (încă necunoscut pentru om)
să beneficieze de un „instrumentar comunicativ” și, deci, cognitiv, cu mult superior
celui cu care se îndeletnicește și se mândrește omul, dar o astfel de supoziție se cere
serios verificată, pe măsură ce acest lucru devine posibil. Poate că abia atunci omul
își va cunoaște și își va înțelege cu adevărat propria sa natură.
Formele existenței – substanță, energie, informație – se regăsesc în planul
cogniției ca sisteme dinamice complexe de interacțiuni, dar și de comunicare. Această
comunicare pare a fi foarte apropiată de cea specifică Universului Cognitiv, poate
chiar superioară acesteia, dar această afirmație rămâne de verificat și de demonstrat.
Simetric, disimetric și asimetric în Universul Cognitiv
Dar cunoașterea nu înseamnă doar cunoaștere a Universului Necunoscut, ci
și a propriei sale stări și dinamici, a meandrelor ei imprevizibile și orizonturilor ei
18
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destul de încețoșate, a conflictelor care o erodează sau, dimpotrivă, o animă și o
propulsează. Sarcinile cognitive ale omului sunt nemărginite. Nu există niciun fel de
limite pentru mințile iscoditoare, pentru cel care vrea să știe. Și chiar dacă nu vrea,
el, omul, nu poate exista înafara dimensiunii sale cognitive, pentru că omul este,
efectiv, cunoaștere.
Linearitatea și nelinearitatea proceselor cognitive sunt expresii ale unor
parcursuri sinuoase și complicate și ale unor proiecte cu configurații sensibile, în
care orizonturile se amestecă, se diversifică și se complică, iar planurile apropiate
se contopesc sau se derulează imprevizibil și chiar haotic. Procesul cunoașterii, în
general, constă în generarea și asimilarea unei informații, transformarea acesteia în
cunoștință și integrarea ei efectivă într-un sistem cognitiv, adică într-o mulțime de
cunoștințe care delimitează un domeniu (spre exemplu, domeniul silviculturii, dar și
domeniul probabilităților condiționate sau cel al limbilor romanice).
Cunoașterea are foarte multe dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt:
învățarea, cercetarea și creația. Învățarea formează suportul cunoașterii, cercetarea,
ca formă și metodă de asimilare sau de generare a procesului de asimilare, aduce
elementul de noutate în spațiul cunoașterii, iar creația, ca formă de construcție
inteligentă, intuitivă și sensibilă, aduce valoare în cunoaștere, generând patrimoniul
Universului Cognitiv. Nu există valoare acolo unde nu există creație, dar nici creație
acolo unde nu există valoare.
Aceste afirmații, ca multe altele, par categorice. Ele sunt confirmate de
experiență și de realitățile proceselor cognitive desfășurate de milenii. Cu toate
acestea, și ele trebuie luate în marja lor de adevăruri dinamice, de adevăruri care
se cer reconstruite și redemonstrate, pentru că, în Univers – și cu atât mai puțin în
Universul Cognitiv –, nimic nu este definitiv, ci totul se află în mișcare, în schimbare,
în transformare, în devenire.
Toate universurile din spațiul cunoașterii și necunoașterii – Universul
Necunoscutului, Universul Cognoscibil și Universul Cognitiv – sunt, la rândul lor,
dinamice și conflictuale. Conflictul se generează nu numai între Universuri, ci și în
interiorul acestora. Conflictul, ca formă de distrugere, dar și ca impuls și moment
de schimbare și de generare a progresului, este, deopotrivă, exogen și endogen.
Conflictul se generează din amplificarea unor tensiuni interne, dar și prin apariția
unor dezechilibre ca urmare a unei intervenții externe, a unui „intrus” sau a unui
„neutron” cognitiv. Așa cum neutronul, atunci când bombardează nucleul unui
atom, în rupe, generând două noi entități nucleare, fiecare cu protonii, neutronii
și, pe orbitele exterioare, cu electronii săi, și informația, ca „neutron”, atunci când
bombardează nucleul cognitiv, produce divizarea acestuia și crearea unor noi nuclee
cognitive, deci unor noi trebuințe de cunoaștere, a unor noi interese de propulsare
a procesului cognitiv. Informația este singura care poate sparge tiparele cognitive,
întrucât este nedeterminare înlăturată, este adică noutate, element de forță, entitate
și identitate, picătură care, prin adăugire și integrare (devenind unitate de cogniție),
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schimbă echilibrul sistemului cognitiv și generează deplasarea către o nouă stare,
adică progresul. Dar informația nu este un lucru în sine decât în măsura în care
„managerul cognitiv”, adică mintea omenească, o extrage din noianul de date și de
fapte, din noianul de cuvinte și de evenimente și o transformă în intelligence sau în
monadă cognitițională. E drept, de-a lungul procesului cunoașterii, unele cunoștințe
(entități cognitive) se degradează, mai exact, se transformă, trec adică în altele mai
noi sau cu forme mai noi; se reformulează, se renovează, se upgradează, dar nu
dispar. Cunoașterea se află tot timpul într-un proces de actualizare. Critica Rațiunii
pure a lui Kant nu neagă Regulile… lui Descartes, ci se apleacă doar mai puternic,
mai temeinic asupra procesului de cunoaștere a cunoașterii, ca modalitate prin care
cunoașterea își construiește și își înțelege transcendentalul, devenirea, lumea ei.
Universul Cognitiv nu este limitat și cu atât mai puțin îngrădit de Universul
Cognoscibil, nici de Universul Necunoscut, ci, chiar dacă se află în interiorul acestora,
se dezvoltă continuu, tinzând, ca și mediul înconjurător, spre infinit… Așadar, când
vorbim de Universurile Cogniției, ne referim la două lumi paralele, interconectate
și interconexate, ambele interioare marelui Necunoscut care, încet-încet, pe măsură
ce cedează interiorul său Universului Cognitiv, se extinde spre infinit, nu doar spre
infinitul fizic – ca nemărginire –, ci și în cel al Abstractului, al lumii cognoscibile,
rezultate din procesul de cunoaștere a tot ce există – spațiu geofizic, cosmos, spirit,
gândire, viață – și a tot ce devine. Dar și cunoașterea, ca orice proces, ca orice
sistem dinamic și complex, tinde spre entropie zero, adică spre moartea sistemului
sau procesului. Așa ceva se întâmplă cu toate entitățile și identitățile din Univers.
Cât este vie, planeta Pământ produce fenomenele pe care le cunoaștem (sau nu),
generează, în interacțiune cu Cosmosul, resursele vitale care sunt necesare biosferei,
deci și omului, dar, pe măsură ce se va răci și entropia sa se va apropia de zero, toate
acestea vor dispărea, iar planeta va deveni pur și simplu un bolovan cosmic, sau pur
și simplu se va dezintegra în elemente cosmice primare, așa cum se dezintegrează și
omul după moarte.
Aici, în acest Univers Cognitiv, lucrurile sunt și mai complicate, întrucât, așa
cum spuneam, cunoașterea nu este nici pe departe un proces linear. Filosofia a generat o
teorie a cunoașterii – gnoseologia –, dar, de fapt, unii savanți, printre care și Jean Piaget,
întemeietorul Epistemologiei genetice, contestă filosofiei competențele cognitive,
sau, în orice caz, limitează metoda cogniției de tip filosofic la reflecție. Filosoful
nu construiește cunoaștere, nu avansează pe tărâmul Universului Necunoscut, nu
creează nici măcar acel Univers Cognoscibil, ca avanpost al Universului Cognitiv,
așa cum l-am numit noi în această schiță de eseu. El doar reflectează la conexiunile
posibile și la ceea ce rezultă din acestea. Adevăratele „mașini cognitive”, cele care
iau taurul de coarne și pătrund în Universul Necunoscutului, sunt create de știință,
mai exact, de științe, și sunt tot atât de numeroase și de diverse, pe cât sunt științele
acestei lumi. De aici nu rezultă că filosofia este doar o chestiune de reflecție și de
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despicare a firului în patru; rezultă doar că ea, singură, nu are nici metodele, nici
instrumentele și nici capacitățile necesare multiplicării și specializării instrumentelor
și metodelor cogniției. Acestea aparțin, în cea mai mare parte, dacă nu chiar în
totalitate, științelor. Cunoașterea cere instrumente, tehnici, proceduri. Ca să cunoști
Luna, nu este de-ajuns să reflectezi la luminozitatea ei exogenă, la sentimentele pe
care ți le creează, ci trebuie să ajungi acolo sau, măcar, să trimiți niște roboți care
să ia probe din solul Selenei, să aducă echipelor de cercetători acele date absolut
necesare cunoașterii și înțelegerii satelitului natural al planetei Pământ, iar acești
specialiști să le analizeze și să desprindă concluzii din ele, adică informații și entități
de cognitive specifice cunoașterii astrului lunar.
Gonseth vorbește de principiul tehnicității în cunoaștere, în sensul că orice
cunoaștere are nevoie de o tehnică specială, cum ar fi, spre exemplu, formalizarea
axiomatică pentru cunoștințele deductive, care urmează, în principiu, schema
raționamentului deductiv, a silogismului, și observația metodică și experimentul
pentru cunoașterea faptului. Cunoașterea faptului este tot atât de dificilă, dacă nu
chiar mai dificilă, ca, spre exemplu, cunoașterea formelor sau chiar cunoașterea
cunoașterii. Fizica experimentală a apărut cu douăzeci de secole după matematică și
logică2, iar psihologia a avut nevoie de încă două secole pentru a se înțelege că știința
aceasta a psihicului omenesc are nevoie de experiment. Acest lucru l-a făcut pe
Einstein să exclame: „Ce complicat e asta! E mult mai grea psihologia decât fizica!”.
Pare a fi „mult mai economic de a reflecta și a deduce decât de a experimenta.”3 Și
acest lucru este adevărat, dar e greu de pus în balanță reflecția, ca modalitate de a
gândi asupra unor situații, cu observația sau cu experimentul, ca modalități de a
culege date și informații despre un anumit obiect, despre o anumită stare, despre
un anumit proces sau de a produce un fapt, un proces și chiar un fenomen pentru a
înțelege care-i sunt caracteristicile, mecanismele și vulnerabilitățile.
Cunoașterea este, deci un proces complicat. Chiar dacă ea începe, pentru om,
încă din faza embrionară – când copilul se află în pântecele mamei –, forța cognitivă
și, mai ales, maturitatea cognitivă se realizează foarte târziu, pe la 11-12 ani și chiar
la 14-15 ani, când este vorba de comportări experimentale cu disocierea sistematică
a factorilor.4 Mai mult, „oricine știe cum se pierd ele pe urmă în majoritatea
profesiunilor liberale, dacă nu sunt întreținute la universitate; și acestea, cel puțin
la noi, din lipsa oricărei educații în învățământul secundar, care să cultive aceste
conduite totuși spontane.”5
Cât de complicat este procesul cunoașterii! Pentru kantianism, a cunoaște
înseamnă a fabrica; pentru realism, a cunoaște „înseamnă a deveni celălalt în calitate
Jean Piaget, Înțelepciunea și iluziile filosofiei, Editura științifică, București, 12970, p. 193.
Ibidem, p. 193
4
Ibidem, p. 194.
5
Apud, Ibidem, B. Inhelder și J. Piaget, De la logique de l’enfant a la logique de l’adolescent, Presse Universitaire
de France, Paris, 1959
2
3
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de altul”, pentru simțul comun, a cunoaște înseamnă a ști despre ce-i vorba, a înțelege
cu spune celălalt. Maritain, din perspectiva filosofiei sale naturale (Reflections sur
l’intelligence, Paris, 1924), îl critică pe Einstein, iar Bergson, în Durée et simultanéité,
apărută în 1922, referindu-se la singurul timp real, în raport cu cele relative, atribuite
sau chiar fictive, recunoaște, totuși, în cele din urmă, că inclusiv acest timp real,
obiectiv, este dependent de mediu, ceea ce, înseamnă, altfel spus, acceptarea noțiunii
de timp relativ sau de timpuri relative. El spune că durata noastră și o anumită
participare la această durată interioară, simțită și trăită de mediul nostru material,
sunt fapte de experiență… Durata bergsoniană nu este, totuși, ruptă de relativitate,
nu este opusă ei, iar acest lucru are mare importanță în procesul cunoașterii.
În postfața la prima ediție a eseului „Înțelepciunea și iluziile filosofiei” – un
eseu care… încearcă să aducă problema cunoașterii cu picioarele pe terenul solid al
științei – arată și motivul pentru care a scris l-a scris. „Dar cum ei (filosofii N.N.)
învinuiesc din ce în ce mai mult știința însăși, cu o severitate direct (și nu invers)
proporțională cu pătratul distanțelor care îi separă de ea, rezultă de aici obligația
pentru fiecare de a reacționa. Iată de ce am crezut de datoria mea să pun mâna pe
condei, cu o convingere cu atât mai mare cu cât psihologii sunt în mod special vizați
în această privință, amenințați în mod explicit de a vedea munca lor de cercetare
dublată de o așa-zisă «psihologie filosofică», al cărei examen sistematic arată repede
cât de inexistente i-au fost cuceririle.”6
Una dintre tezele fundamentale la care ajunge Piaget, întemeietorul
epistemologiei genetice, este aceea că „filosofia nu ajunge deloc la o cunoaștere,
din lipsa instrumentelor de verificare (descoperirea și folosirea acestora conferind
ipso facto oricărui progres cognitiv caracterul unei specializări științifice); ea poate
conduce, din contră, la o «înțelepciune» prin coordonarea valorilor de cunoaștere cu
celelalte valori umane, dar o înțelepciune presupune o angajare și pot deci coexista
mai multe înțelepciuni, nereductibile unele la celelalte, în timp ce pe tărâmul unei
probleme de cunoaștere în sensul strict, un singur adevăr este acceptabil.”7
Heidegger spune că gândirea începe acolo unde vom înțelege că „Rațiunea,
proslăvită de secole, este dușmanul el mai înverșunat al gândirii.”8 Piaget numește
această afirmație „înțelepciune nerațională”, dar – susține savantul elvețian –, ea
nu poate fi exclusă din filozofie. Pentru că, la urma urmei, filozofia, chiar dacă este
definită ca știință a înțelepciunii, este, în primul rând, un mod de a gândi.
Discuțiile și dezbaterile pe teme precum cea a înțelepciunii, cea a cunoașterii,
cea a metodei sunt numeroase și fac obiectul și subiectul multor școli de gândire.
Piaget înțelege înțelepciunea filosofiei ca o modalitate de coordonare a valorilor. I.
Ricoeur afirmă că, dacă există coordonare a valorilor, există gândire și rațiune, or, dacă
există rațiune, există posibilitatea unui adevăr care depășește cunoașterea în sensul
6
7
8

Jean Piaget, Înțelepciunea și iluziile filosofiei, Presse Universitaire de France, Paris, 1959, p. 237
Jean Piaget, Ibidem, pp. 238-239
Ibidem, p. 240.
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strict al cuvântului”.9 Dar, așa cum spune Piaget, rațiunea depășește cunoașterea,
întrucât poate interveni într-o decizie. Rațiunea este un „magistrat” al cunoașterii,
nu un cercetător, nu un general și cu atât mai puțin un soldat al ei. Rațiunea nu
este tot una cu cunoașterea realității, dar, chiar dacă are o relativă autonomie, nu
există fără această realitate. Nu întâmplător se spune că somnul rațiunii naște monștri
(Francisco Goya). Desigur, în artă, în poezie, în creație în general, dar nu numai,
fără rațiune, imaginația, mintea omenească în general, poate s-o ia razna, poate
crea monștri. Monștri se nasc însă și când rațiunea este ruptă de realitate, dar și
când mintea omului este ruptă de rațiune. La drept vorbind, noțiunea de minte este
conexată la cea de rațiune. Nu există minte fără rațiune, dar nici rațiune fără minte.
Problema sensului are două coordonate esențiale: cognitivă și vitală. Există,
deci, un sens cognitiv – spune Piaget – și unul vital. Adevărul reflexiv – deci sensul
epistemic sau cognitiv – generează cerința identificării condițiilor epistemologice
necesare și suficiente pentru a construi o epistemologie a sensului, iar reflecția
(evident, necesară) nu poate fi și suficientă, de unde rezultă posibilitatea unei
îndoieli privind adevărul construit prin reflecție. Reflecția nu este nici nivelatoare,
nici universală, deci rezultatul ei nu poate fi un adevăr universal valabil, ci doar una
sau alta dintre fațetele acestuia. Dacă înțelegem adevărul ca o corespondență, ca o
identitate dintre o propoziție și o realitate logică, atunci noțiunea de adevăr acceptă
o altă noțiune pe care Piaget o numește „abstracție reflectantă” (abstracție rezultată
din reflecție și nu din relația directă cu obiectul).
Filozofia – spune Piaget în Introducere în epistemologia genetică – nu
dispune, ca metodă proprie, decât de analiza reflexivă. Dar nu aceasta este calea
cunoașterii. Mai exact, nu numai aceasta este calea. Acordați reflecției filosofice o
singură zi din lună, în rest practicați disecția și calculul, spune Piaget, folosindu-se
de acest imperativ cartezian.10 Reflecția filosofică, în concepția lui Piaget, nu este o
specialitate. V. Tonoiu, în Studiul introductiv la „Înțelepciunea și iluziile filosofiei”
a lui Piaget, arată că „faptul că rațiunea intervine în constituirea și coordonarea
credințelor (convingerilor) proprii unei înțelepciuni, nu conduce în mod necesar la
instaurarea unei cunoașteri. Filosofia operează conjunct în vital (practic) și cognitiv
(epistemic) atunci când se instituie, prin reflecție, ca o anume conștiință a sensului
existențial uman.”11
„De fapt, între înțelepciune și cunoaștere, între filozofie și știință nu este
posibilă de fapt o demarcare netă și mai ales o opoziție radicală”, spune Tonoiu, la
p. 9, în studiul său introductiv la acest eseu al lui Piaget. Desigur, despicarea firului
este uneori necesară, dar exagerarea nu duce nicăieri. La urma urmei, gândirea este
liberă, iar suporturile libertății ei sunt științele și cunoștințele. Nu este posibilă o
reflecție filosofică (adică pe conexiuni, diferențe, intercondiționări, relaționări etc.)
fără cunoștințe temeinice, fără știință. Un om care nu știe carte nu poate reflecta la
Ibidem, p. 241.
Ibidem, V. Tonoiu, Cuvânt înainte, p. 9.
11
Ibidem
9

10
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opera lui Kant, pentru că nu a citi-o și nici nu-l interesează. Așa cum, spre exemplu,
un filosof care nu a studiat ecuațiile nelineare nu poate intra, cu metoda reflecției, în
detaliile acestei teorii și nici în conexiunile și determinările ei. Unde începe și unde
se oprește relația de intercondiționare dintre știință și reflecție, dintre știință și artă
dintre științe și dintre școlile de reflecție este greu de spus. Există, desigur, chiar
și în universalitatea interdependențelor, similitudini, simetrii, praguri, diferențe,
contradicții și chiar conflicte, dar și dar și asimetrii, adică modalități diferite, chiar
conflictuale de construcție a cogniției sau a unor elemente ale acesteia, chiar în
interiorul Universurilor de care vorbeam mai sus.
Aceste aspecte – care, la urma urmei, fac parte din ceea ce putem numi
cunoașterea cunoașterii – sunt extrem de importante în reflecția cognitivă, dar și în
metodologia cunoașterii, indiferent pe ce treaptă s-ar afla aceasta și de care parte
a baricadei s-ar situa. Armonia cognitivă sa armonia cogniției constă în armonia
sistemelor de valori care alcătuiesc structura de rezistență de proceselor cognitive,
dar ea se regăsește, într-un fel, și la temelia argumentelor acelor mobiluri (interese)
care generează acțiunea cognitivă. Simetriile, disimetriile și asimetriile au nu doar
un sens descriptiv și constatativ, ci și unul analitic, sintetic și chiar constructiv.
Strategul militar (comandantul unui eșalon strategic), atunci când trebuie să ia o
decizie care poate duce la victorie sau la dezastru, are în suportul acestei decizii,
nu doar situația politico-militară și strategică de la fața locului sau de aiurea, ci și
rodul muncii strategistului.12 Și chiar dacă teoria strategică nu este aproape niciodată
identică cu practica strategică, una fără alta nu se poate. Relația dintre cele două nu
este totdeauna armonioasă, dar nici totdeauna conflictuală, ci trece prin toate fazele
care generează dinamica unui proces, începând cu cea a determinărilor directe (faci
ceea ce știi să faci, ceea ce ai învățat), continuând cu cea a raționalității a ceea ce
faci (gândești ceea ce faci, nu faci copy paste după teorie, adică după manuale) și
finalizând cu cea a creației (decizia pe care o iei este un proces cumulativ, sinergic
și creativ; chiar dacă poate semăna cu alte decizii, mai ales ca tipologie, ea este
totdeauna unică și irepetabilă). Între aceste trei determinări din planul acțiunii
strategice (determinări care, la urma urmei, vin, în primul rând, dinspre presiunile
generate de un efect planificat sau preconizat) și crearea acestui efect, acționează
totdeauna toate mijloacele posibile ale cogniției, începând cu cele ale unui patrimoniu
cognitiv (în cazul nostru, ele culturii strategică, în calitatea ei de suport axiologic)
și continuând cu cele reflexive (de conexare a valorilor), cu cele constructive (de
apelare la experiență) și cu cele creative (găsirea unor soluții cerute de misiunea
strategic, de datele despre inamic și de concluziile desprinse din analiza complex a
situației strategice).
Aceste procese nu sunt numai cognitive, ci mai ales acționale, dar cogniția
este esențială în generarea și desfășurarea lor. Va veni o vreme când acțiunea tactică
Strategist – teoretician în domeniul strategiei, cel care creează și alimentează, prin cercetările sale, teoria strategiei.
12
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propriu-zisă (adică cea de punere în operă a unui plan) va fi efectuată de instrumente,
adică de roboți inteligenți. Dar acesta nu va fi decât un terminal al unui proces cognitiv
foarte complex. Având în vedere această perspectivă (care devine pe zi ce trece
certitudine), esența efortului strategic se va ancora din ce în ce mai mult în spațiul
cognitiv, adică în cunoaștere și, mai ales, în nucleul cel mai productiv al acesteia
– în epistemologie. De aceea, reflecția, modalitățile de construcție a paradigmelor,
de proiectare și planificare a efectelor, instrumentarul metodologic de investigare a
Necunoscutului al științelor de toate categoriile, îndeosebi al celor aplicate, dar nu
numai, al logicii, sociologiei și psihologiei, al matematicii, fizicii, chimiei, geofizicii,
cosmologiei etc., folosind infrastructuri fizice și virtuale, devine un modus vivendi al
oamenilor pe planeta Pământ. Este etapa în care conceptul de modus vivendi devine
aproape identic cu cel denumit modus cognoscendi.
Armonia nu poate fi însă niciodată deplină, pentru că o astfel de stare ar crea
un echilibru absolut, adică o entropie zero, ceea ce ar însemna moartea sau dispariția
sistemului și nu transformarea lui, progresul lui. Tendința spre o armonie deplină a
Universului Cognitiv este departe de a genera o certitudine în acest sens, întrucât,
se știe, toate sistemele integrale deschis – iar spațiul (universul cogniției) este un
astfel de sistem – evoluează ciclic, iar prin schimbările de substanță, de informație
și de energie cu mediul, deci cu Universul Necunoscut, generează și autogenerează
acele tensiuni interne și acel conflict care determină și întrețin mișcarea, dezvoltarea
transformarea.
Echilibrele – dinamice, în realitatea lor – produc minunatele simetrii ale
naturii și, evident, ale cunoașterii, dar ele sunt efemere. Durează doar atât cât este
necesar pentru a consemna atingerea acelui prag de monade cognitive care se numesc
cunoștințe și care se asamblează în sisteme de valori, în cultură. Numai acele momente
sunt cele de simetrie, așa cum, spre exemplu, în natură, se întâmplă cu fulgul de
zăpadă, dar și cu cristalele. Fulgul de zăpadă durează foarte puțin, mult mai puțin
decât diamantul, dar nici diamantele nu sunt veșnice la scară cosmică. Dimensiunea
simetrică a proceselor cognitive constă tocmai în generarea structurii de rezistență a
cogniției (valorile cognitive, valorile de patrimoniu cognitiv), care se cere, la rândul
ei, bine cunoscută, întreținută și îmbogățită. Disproporțiile care se creează în spațiul
cognitiv, nu sunt, la rândul lor, veșnice. Ele sunt însă foarte necesare, întrucât ele
sunt cele care produc acele rupturi și acele tensiuni care produc mișcarea. Echilibrele
și dezechilibrele din Universul Cognitiv (ca și cele din Universul Cognoscibil și
din Universul Necunoscut) nu sunt delimitate cu precizie, nu sunt uniforme, ci au
un aspect fluorescent, în mozaic. Asimetria cognitivă se suprapune peste aceste
echilibre și dezechilibre și le folosește în avantajul ei, fie pentru a genera și întreține
unele bucle cognitive, fie pentru a distruge unele elemente de patrimoniu sau unele
acumulări cognitive în anumite compartimente ale cunoașterii defavorabile altora.
De aici nu rezultă că asimetria cognitivă este un lucru rău, ci doar faptul că ea există
și că, împreună cu celelalte două stări ale universurilor de care vorbeam, produc
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conflictualitatea endogenă din interiorul lor.
Omul, împreună cu societatea din care face parte, se deplasează din ce în
ce mai mult spre acest nivel existențial, spre această nouă ontologie ce tinde să se
contopească semnificativ cu gnoseologia, deși rămâne cumva asimptotică la aceasta,
întrucât teoria existenței nu este totuna cu teoria cunoașterii. În societatea de tip
cognitiv (epistemologic, în faza ei înaintată), s-ar putea ca însăși existența să se
bazeze esențialmente pe cunoaștere.
În loc de concluzie
Au, oare, vreo importanță pentru viața oamenilor, pentru societate omenească
toate cele afirmate mai sus și cele ce rezultă din analiza lor mai detaliată? Va
renunța omul la rachetele ale nucleare, la sistemele de arme bazate pe laseri,
nanotehnologii, amplificarea undelor etc., la competiția acerbă din piață, la spiritul
de junglă din spațiul financiar, de dragul unor viitoare bătălii duse în spațiul unor
speculații filosofice? Probabil că nu. Desigur, nu în totalitate. Credem că nu trebuie
să ne facem iluzii. Dar este foarte posibil ca omul să facă, într-o nouă formulă,
adaptată vremurilor de azi, cam ce făceau, la un moment dat, cetățenii Greciei antice
(nobilii, negustorii și proprietarii): practicau exerciții fizice, filosofau, se strângeau
în agore, creau legi și, în general, munceau în spațiul cunoașterii, lăsând munca
fizică pe seama sclavilor (care nu erau cetățeni) și a animalelor. Dar mergeau, totuși,
la război, întrucât războiul era o îndeletnicire nobilă, de nasul lor. Astăzi, războiul
dintre oameni a devenit prea nimicitor și prea periculos pentru a fi lăsat doar pe
seama armatelor și altor structuri de felul acesta. Încet, încet, confruntarea principală
se mută în planul conceptelor, al teoriilor, al cogniției, al artei generării faptului
împlinit cognitiv (inclusiv cel din spațiul economic, juridic, mediatic, psihologic
etc.), iar confruntarea fizică, dacă va mai fi necesară (și, probabil, va mai fi!), va fi
lăsată, în principal, pe seama unor roboți care se vor bate cu alți roboți atât în spațiul
fizic, cât și în cel virtual, pentru realizarea (prin astfel de mijloace) a unor scopuri
politice și obiective strategice imposibil de realizat doar în spațiul cognitiv.
Această etapă a mutării efortul principal în spațiul cognitiv deja a început.
Ne aflăm însă, considerăm noi, abia în epoca ei „primitivă”, lipsită de rafinamentul
cogniției, de forța metodologiei științifice în cucerirea Necunoscutului, de arta
speculației cognitive. Viitorul și forța inepuizabilă a cunoașterii vor aduce noi
coordonate ale acestei deveniri, care, de fapt, nu poate fi altceva decât o autentificare
rațională, pe principiul rațiunii suficiente, a condiției umane
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O NOUĂ PARADIGMĂ
EDUCAȚIONALĂ?!
Gheorghe VĂDUVA
Abstract
Procesul educațional de la începutul secolului al XXI-lea nu este
același cu cel de la începutul secolului al XX-lea. Fie și pentru simplul fapt că
lumea merge înainte, nu înapoi. Ce înseamnă acest „înainte” și unde duce el,
este o altă problemă. Ideea pe care intenționăm s-o punem în discuție aici este
cea de paradigmă1 educațională și de necesitate, obiectivitate și complexitate
a schimbării sau schimbărilor de paradigme educaționale. Dar, oare, avem
de-a face cu noi paradigme educaționale, înțelese ca noi principii, noi forme,
noi condiționări, noi determinări, noi fluxuri, noi idei, noi construcții, noi
cerințe, noi sisteme, noi procese, sau este vorba doar de o trecere progresivă
spre alte orizonturi de așteptare? Oricum ar răspunsurile care se dau și se
vor da mereu la această întrebare, cert este că sistemul educațional rămâne
o funcție endogenă a societății, o modalitate prin care ea își creează, își
materializează și își onorează propria-i vocație cognitivă. Cum asamblează
ea toate condiționările și determinările acesteia?
Cuvinte-cheie: om, educație, paradigmă, constrângeri, libertăți, învățământ,
formalizare, schimbare, sofisticare, efect.
NEW EDUCATIONAL PARADIGM?!
Abstract
The educational process at the beginning of the 21st century is not at all
similar to that at the beginning of the 20th century. And this is so simply because
the world goes forward, not backward. What this “forward” really means and
where it leads us is another topic. The main idea that concerns us here is that
of the educational paradigm, along with that of necessity, objectiveness and
PARADÍGMĂ s. f. 1. (la Platon) lumea ideilor, prototip al lumii sensibile în care trăim. ◊ principiu care distinge
legăturile și opozițiile fundamentale între câteva noțiuni dominante cu funcție de comandă și control al gândirii. ◊
caz exemplar, model, prototip, situație ideală. 2. totalitatea formelor flexionare ale unui cuvânt. ◊ ansamblu de termeni, aparținând aceleiași clase morfosintactice sau semantice, care se pot substitui unul cu altul. (< fr. paradigme,
lat. paradigma, gr. paradeigma) (DEX on line)
1
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complexity of changes or the changes that occur in the educational paradigm.
However, do we talk about new educational paradigms that are seen as new
principles, new forms, new stipulations, new determinations, new waves, new
ideas, new constructions, new demands, new systems, new processes or do we
have to deal with a progressive stage towards new expectations? Whatever the
answer, the educational system remains an endogenous function of the society,
a way thorough which it manages to create, to substantiate and honour its
own cognitive vocation. How does it join together these stipulations and these
determinations?
Keywords: human, education, paradigm, constraints, freedoms, teaching,
formality, change, sophistication, effect.
UNE NOUVELLE PARADIGME EDUCATIONELLE?!
Résumé
Le processus éducationnel du début de XXIème siècle n’est pas le même
avec celui de début du XXème siècle. Soit simplement pour le fait que le monde
marche en avance et ne recule pas. Cet „en avance” qu’est que ça veut dire ? Et
ou mène-t-il ? Mais c’est un autre problème. L’idée qu’on voudrait y mettre en
discussion est celle de paradigme éducationnelle et de nécessite, objectivité et
complexité de l’échange ou des échanges de paradigme éducationnelle. Mais,
nous avons vraiment d’affaire avec des nouvelles paradigmes éducationnelles,
comprises comme des nouveaux principes, formes, conditionnassions,
déterminations, fluxes, idées, horizonnes d’attendre ? N’importe quel sera le
réponse ou les réponses à cette question, il est sûr que le système éducationnel
reste comme une fonction endogène de la société, une manière par laquelle elle,
notre brave société, crée, matérialise et honore sa propre vocation cognitive,
sa propre cognition. Comment peut-on assembler toutes ces conditionnassions
et toutes ces déterminations ?
Mots-clefs: homme, éducation, paradigme, déterminations,
enseignement, formalisation, échange, sophistication, effet.

libertés,

1

Chiar și pe parcursul duratei vieții unui om, se pot sesiza fluctuațiile
și presiunile care duc mereu la schimbarea secvențială sau profundă a
paradigmei educaționale. Acest lucru rezultă, pe de o parte, din dinamica
vieții omului pe pământ și, pe de altă parte, din cerința efectivă a condiției umane.
Omul ‑ așa cum este el acum ‑ este un produs al educației, adică al presiunilor exercitate
asupra lui pentru a fi și a deveni într-un anumit fel. Nu cum vrea el, desigur, ci cum
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vrea societatea în care trăiește. Sau, oricum, el nu poate să vrea, dacă este un individ
normal, decât în limitele permise de mediul lui de viață, adică de societate. Ideile de
libertate, de opțiune, de vocație etc., în ceea ce privește ființa umană, înțeleasă ca
individ uman, pe planeta Pământ, își au definițiile, particularitățile și constrângerile
lor. Omul nu este liber să facă ce vrea și nici nu poate să vrea să facă ce vrea, pentru
că el nu poate să facă decât ceea ce știe să facă, ceea ce a învățat efectiv să facă. Dacă
nu învață să facă nimic, nu va face niciodată nimic. Experimentele care s-au făcut
până acum pe om în ceea ce privește comportamentul său în diferitele medii (altele
de cât cele social-umane) în care a fost nevoit să supraviețuiască arată că, în afara
societății sale, omul nu valorează absolut nimic, nu știe nimic și nu face nimic din
ceea ce este omenesc. Eventual, își caută, ca și celelalte animale, hrana. Dar, dacă
nu revine în societatea umană până la o anumită vârstă (este vorba de 10-12 ani) nu
mai poate fi recuperat niciodată, ca om conștient, ca om rațional, cu o gândire logică,
pentru el și pentru societate. Acela nu mai este om, ci doar o ființă cu chip de om,
care, eventual, va învăț tot dicționarul de cuvinte, dar nu va fi niciodată în stare să
alcătuiască o propoziție.
Omul este deci strict dependent de societate, de sistemele ei educaționale,
de viața umană. Imaginația, capacitatea lui creativă etc. etc. sunt strâns legate de
ceea este în capul lui, iar ceea ce este în capul lui, în creierul lui, este ceea ce a
acumulat din mediul lui de viață, din determinările și presiunile condiției sale biopsiho-sociale, printr-un proces îndelungat. Acest proces începe încă din momentul
când el, omul individual, se află în faza de embrion, când primește zestrea de ADN
de la cei care îl generează, și ține până când trece în lumea cealaltă. Pentru că omul,
toată viața, învață. Omul este cunoaștere, omul este știință și conștiință. Omul este
un proiect care se îndeplinește în fiecare zi, toată viața. Libertatea deplină a omului,
dreptul lui de a face ce-l duce capul reprezintă niște iluzii sau, în orice caz, niște
sintagme, propoziții sau fraze care arată că omul este, totuși, o ființă imaginativă.
Dar și domeniul de imaginație este definit de spațiul cunoașterii, de sistemul sau
sistemele de cogniții în care și prin care el există, trăiește și gândește.
Spunem toate acestea, înainte de a intra în fondul problemei dinamicii sau
dinamicilor paradigmelor educaționale, mai ales în mulțimea cauzelor, mecanismelor,
condițiilor și, în general, determinărilor care duc la schimbarea efectivă a paradigmei
educaționale, întrucât aceasta este axioma și, în același timp, premisa majoră de la care
se pornește în studierea și perfecționarea proceselor educaționale, în managementul
strategic educațional.

2

Probabil că, pe la începutul începuturilor, când ființa umană a devenit
conștientă de sine ‑ dacă o fi avut vreodată loc un astfel de proces2 ‑,
sistemele de învățare care s-or fi practicat în diferite părți ale planetei

Este foarte posibil ca omul să fi fost de la început - adică din momentul în care a apărut el pe pământ (cum o fi
apărut!) - o ființă conștientă de sine, cu abilități cognitive și chiar cu o serie de noțiuni care permiteau comunicarea
conștientă și socializarea conștientă. Dar lucrul aceste nu este important pentru eseul de față.
2
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erau, probabil, destul de diferite, chiar dacă esența lor era aceeași: integrarea omului
în mediul social și pregătirea lui continuă pentru a trăi în societate, adică în grup.
Însă, de-a lungul mileniilor, diferențele acestea ‑ câte or fi fost și cum or fi fost, pentru
că este clar că au fost, întrucât unele dintre ele mai persistă încă și azi ‑ s-au apropiat
foarte mult unele de altele, încât putem spune că, astăzi, procesele educaționale, în
cvasitotalitatea locurilor de pe planetă, sunt aproape aceleași, cu unele particularități,
date de condițiile concrete ale modului de viață, de legislația internă dintr-un stat sau
altul, de unele specificități culturale etc.
În vechile societăți, procesele educaționale constau, de regulă, în memorarea
obiectelor din mediul natural și a regulilor de supraviețuire. Toată viața, un om trebuia
să știe cine este el și de unde vine, care-i este arborele genealogic, de la primul
strămoș ‑ care putea o pasăre, un animal sau ceva din natură care-l impresiona ‑, până
la învățarea și respectarea cu sfințenie a tuturor regulilor, simbolurilor, riturilor etc.
Treptat, procesul de învățare a căpătat dimensiuni noi, în funcție de noile
cerințe ale societății, ale conviețuirii și ale supraviețuirii într-o astfel de societate.
Acest proces s-a deplasat, din ce în ce mai multe, de la învățare naturii la o nouă natură
a învățării, care a devenit esențialmente socială, cognitivă și chiar transcendentală.
Omul a trecut de la stadiul de memorare a obiectelor din arealul său, a regulilor de
comportate și de supraviețuire într-un mediu ostil, la stadiul de cunoaștere și chiar
la cel de cunoaștere a cunoașterii. Desigur, el nu a încetat niciodată să cunoască
și să exploreze mediul său de viață, ajungând până la explorarea și cunoașterea
Cosmosului, dar dincolo de această relație nemijlocită cu un mediul fizic nesfârșit,
dar care este perceput în formele sale concrete, în finitatea sa, se află una cognitivă,
una abstractă, a lumii cuvintelor, noțiunilor, raționamentelor și a complicatelor relații
dintre ele. De la o vreme, omul trăiește mai mult și mai substanțial în mediul cognitiv
decât în cel fizic, chiar dacă, de regulă, cogniția nu-l apără împotriva gerului, a
soarelui sau a ploii.
Procesele de învățare sunt, astăzi, mai complicate și mai complexe decât
oricând, iar noțiunea de învățare continuă, de pregătire profesională continuă sau
de formare continuă sunt realități rezultate din noile cerințe ale unei vieți din ce în
ce mai complicate. Desigur, determinarea socială a învățării nu numai că există în
continuare, dar ea a atins cote, condiționări, intercondiționări și dimensiuni atât de
mari, încât este absurd să mai vorbim vreodată despre ea. Ea face parte din axioma
societății omenești, este un dst, este o conditio sine qua non a vieții omului pe Pământ
și nu numai pe Pământ, pentru că, deja omul explorează Cosmosul și caută, acolo,
departe, la sute sau mii de ani-lumină, sau ceva mai aproape, pe planetele alăturate,
locuri de refugiu la vremea când Terra nu îl va mai putea adăposti sau nu îi va mai
putea asigura resursele necesare vieții, așa cum o știm noi acum. Deja există sute sau
chiar mii de exoplanete spre care omul își îndreaptă telescoapele, radarele, sistemele
sale de observare-supraveghere-explorare, cam în genul în care o făcea (dar numai
pe planeta sa, care-i era încă necunoscută) în vremea lui Columb.
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Spunem toate aceste lucruri foarte bine cunoscute, chiar banale, întrucât
învățarea este mijlocul prin care omul ajunge la cunoaștere, este mijlocul
intrinsec al cunoașterii, iar determinarea efectivă a acestui proces se
află în cerință, în trebuința de învățare. Or, această trebuință ‑ care, în fond, este o
trebuință de cunoaștere ‑ este, la rândul ei, extrem de complicată. Omul învață ca
să știe. Și știe ca să știe să facă. Și știe să facă pentru a face. Și face pentru a trăi în
această lume în care, orice s-ar spune, nu este dominată de savoir faire (a ști să faci),
ci de faire (a face).
Or, azi, a face, înseamnă, între foarte, foarte multe altele:
- să exerciți o meserie (o profesie), în cadrul unei slujbe;
- să ai cunoștințe, deprinderi și abilități pentru acea meserie;
- catalogul meseriilor și profesiilor în societatea omenească este uriaș (de la
truda pe ogor, la truda pe cunoaștere);
- meseriile nu sunt aceleași sau, în orice caz, nu au același conținut de-a lungul
vremurilor și nici măcar de-a lungul vieții unui om (una e să fii mecanic în 1980 și
cu totul alta să fii mecanic în 2014! Diferența este enormă - a ști să folosești o cheie
cu care strângi un șurub, la a ști să folosești un ordinator care asigură operațiuni
complexe, ținând seama de absolut toate coordonatele și de absolut toate determinările
pe care le presupune fiecare operațiune, inclusiv cea de strângere a unui șurub);
- să răspunzi unor cerințe de calitate cerute de societatea de consum în care ne
aflăm;
- să răspunzi unor cerințe mult mai complexe și destul de greu de înțeles pe
care le cere deja societatea bazată pe cunoaștere, societatea epistemologică etc.;
- să răspunzi prompt și inteligent unor cerințe generate de noile interdependențe,
de rețea și de presiunile exercitate de spațiul virtual, de ciberspațiu (un concept destul
de greu de înțeles de către cei formați din punct de vedere intelectual și profesional
într-o dimensiune deja trecută);
- să dai randament etc.
Savoir (a ști), fără savoir faire (a ști să faci) aproape că nu mai are, astăzi, nici
un sens, deși a ști să faci este, cumva un fel de diferență specifică a unui gen proxim,
care se cheamă a ști. Adică n-ai cum să știi să faci ceva, dacă nu știi, dacă nu ai
cunoștințele necesare. Dar nici a ști să faci nu este important dacă nu faci efectiv ce
trebuie să faci. Pe patron nu-l interesează ca angajatul său să fie tobă de carte și să
știe cum se face cutare sau cutare operațiune, nici măcar modul cum o face, dacă o
face, ci rezultatul, adică efectul, adică valoarea adăugată, câștigul, ce anume bagă el
în buzunar după ce a achitat toate costurile.
Societatea de azi este una extrem de pragmatică, deși se spune că ne aflăm deja
în epoca de început a societății cunoașterii. Societatea de azi nu mai este interesată
de valorile celei de ieri, ci de eficiența acțiunilor de azi, de conturile în bancă, de
puterea economică și financiară, de securitatea capitalului, de resursele la care are
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sau nu acces (un acces pe care-l dorește a fi neîngrădit), de eficiența investițiilor,
de calitatea produsului și de prețul cu care acesta se vinde pe piață. O reclamă la un
dispozitiv ingenios de pensat sprâncene este de o mie de ori mai atractivă și, deci, mai
valoroasă (în sensul câștigului, al valorii financiare utilitare), deci mai profitabilă,
pentru un post de televiziune, pentru un om de afaceri și chiar pentru cumpărător,
pentru consumator decât, spre, exemplu, prezentarea vreunui război de-al lui Ștefan
cel Mare. Acele imagini sau cuvinte despre unul din numeroasele războaie purtate
de Ștefan cel Mare pentru apărarea Moldovei nu aduce niciun câștig, nici postului de
televiziune și nici patronului vreunei firme care produce, potrivit exemplului mai sus,
dispozitive de pensat sprâncene, ieftine, de calitate și atractive pentru orice femeie,
mai ales pentru cele din show business.
Pragmatismul societății de azi constă în trecerea în prim plan a eficienței
activității de vânzare-cumpărare a unor produse ce se cer consumate cât mai
rapid. Obiectivul este câștigul imediat și controlul societății, pieței, resursei și
consumatorului. Tradiția, valorile, cultura ‑ în sensul ei tradițional, enciclopedic ‑
nu mai contează decât în măsura în care reprezintă un suport pentru pragmatismul
societății de consum, pentru îndatorarea pe viață ‑ și chiar pe mai multe vieți, adică
și pe generațiile viitoare ‑ a consumatorului și a societății.
Potrivit conceptului de transformare a fiecărui om de pe planetă într-un
consumator, tot ce duce la îndeplinirea acestui obiectiv este apreciat și impus ca
fiind modern, științific și pragmatic necesar, este eficient, este de calitate și tot ce
nu duce la realizarea unui astfel de obiectiv este considerat a fi redundant, dăunător,
naționalist, extremist, fundamentalist, desuet și chiar criminal. Nu contează dacă un
astfel de obiectiv accentuează polarizarea societății, deculturalizarea omului, duce
la finalul istoriei și la distrugerea rădăcinilor și a sistemului internațional bazat pe
state. Societatea de consum nu admite decât cultura consumului și în nici un caz
sistemele de valori care partajează lumea în culturi, țări, grupuri și grupulețe de tot
felul, prejudecăți, tabu-uri, obiceiuri etc. În societatea de consum, nu sunt importante
nici țările, nici frontierele, nici culturile, ci doar consumul universal, consumul fără
frontiere; aici nu contează nici omul enciclopedic, nici omul-savant, nici omul-erou,
nici generalul, nici soldatul, nici muncitorul, nici patriotul, nici regele, nici sclavul.
Contează doar consumul și omul consumator. Dacă există cumva vreo cultură care
poate fi promovată și acceptată de acest tip de societate, aceasta nu poate fi de cât
cultura consumului, cultura ce poate fi consumată și, evident, cultura de consum.

4

Într-o astfel de societate bazată pe consum, procesul de învățare trebuie
să devină pragmatic și nu doar prin accentuarea îndeplinirii imediate
numai a acelor cerințe care țin de savoir faire (a știi să faci) și faire (a
face ceea ce știi să faci), ci și prin golirea lui de orice conținut care nu are legătură
directă cu producerea unei mărfi specifice societății de consum. Această golire este
absolut necesară pentru evitarea reapariției sistemelor de valori care au generat
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în trecut marile culturi, precum și stabilitatea și moralitatea societăților vechi,
tradiționale. Noua ofensivă a consumului nu are nevoie de nici un fel de insulă
de cultură rezistentă la schimbări și cu atât mai puțin de un sistem de învățământ
bazat pe însușirea acelor valori care au generat și au susținut civilizațiile societății
omenești din toate timpurile. Actual concept, reînnoit și simplificat la maximum ‑ cel
de societate de consum ‑ nu are nevoie de trecut și nici de viitor, ci numai de prezent,
de un prezent pe care-l dorește, pragmatic, continuu și profitabil.
În acest sens, se pun câteva întrebări esențiale:
a. Care sunt, de fapt, principalele caracteristici ale acestui tip de societate?
b. Ce anume o deosebește față de societatea anterioară ‑ cea industrială și
postindustrială ‑ și de societatea care se profilează în viitoarele secole ale mileniului
pe care abia l-am început, de societatea bazată pe cunoaștere?
c. Cum se exprimă acestea în configurarea proceselor educaționale?
d. Cu ce efecte?
Răspunsurile la aceste întrebări nu sunt deloc simple. Nici analiza unei astfel
de societăți nu este chiar la îndemână și, oricum, nu poate aduce decât, cel mult,
unele considerații care țin de posibilele efecte ‑ unele principale, altele secundare
sau colaterale ‑, dar care nu pot întoarce lucrurile înapoi. Și, oricum, chiar dacă le-ar
întoarce, o astfel de revenire ar fi cam cum a fost neokantianismul, neohegelianismul,
neopozitivismului etc. din secolul trecut. Adică o revizuire a respectivelor mari
filosofii prin termenii actuali ai noii gândiri filosofice.
a. Printre principalele caracteristici ale societății de consum, ar putea fi situate
și următoarele:
- centrarea efortului principal al politicilor, strategiilor și acțiunilor economice,
financiare și educaționale pe consumator;
- crearea, argumentarea, justificarea, impunerea și implementarea acestui
concept ca un modus vivendi al acestui tip de societate și al omului individual și
social din această epocă;
- modelarea tuturor structurilor și funcțiunilor societății pe o configurație de
acest fel, adică pe ridicarea consumatorului la rang de cetățean universal, de ideal
al devenirii individuale și sociale, cam în același mod în care societatea comunistă,
la începuturile ei, a creat, spre exemplu, în Rusia Sovietică, modelul muncitorului
stahanovist, adică al muncitorului care făcea mai multe norme într-o zi, al muncitorul
ideal, performant etc., dar și de modelele propuse de diferite școli de management
‑ de la taylorism la toyotism, de la piramida trebuințelor a lui Maslow, la piramida
culturală a lui Hofstede, de la teoriile clasice ale managementului economic și social
la teoria Z a acestui management, teorie care promovează, în centrul condiționării
performanței, cultura organizațională ‑, dar și altor numeroase modele care aduc, în
centrul Universului politic, economic, social, informațional, cultural și chiar militar,
Măria sa Consumatorul și grija marilor corporații pentru a-i satisface cerințele și
exigențele;
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- singura valoare importantă în acest tip de societate este valoarea de
întrebuințare măsurată prin numărul consumatorilor care cumpără un produs, prin
volumul și efectele financiare (dar nu numai financiare), ale consumului etc.
Este deci cât se poate de normal ca, într-o astfel de societate, toți oamenii
să învețe, în primul rând, să consume și, legat de aceasta, să producă bunuri și
servicii pentru consum. Cu alte cuvinte, întregul sistem de învățământ trebuie să
creeze, deopotrivă, modelul și mecanismele de generare a consumatorului perfect și
a producătorilor obiectelor și serviciilor consumului perfect.
b. Față de celelalte tipuri de societate, societatea bazată pe consum folosește
doar acele învățături, acele concepe, acele politici educaționale și acele metodologii
care pun în centrul acțiunii umane eficiente consumul. Oamenii învață, de-a lungul
întregii vieți ‑ sau o mare parte din timpul special destinat învățării, dar și din timpul
învățării permanente (formale, informale și non-formale) cum să producă bunuri și
servicii, cum să le vândă și cum să accelereze ciclul producției, vânzării și consumului,
cu tot ce este necesar pentru aceasta.
Deosebirea fundamentală dintre sistemul educațional din acest tip de societate
și cel din societățile anterioare și, probabil, din societățile următoare constă în esența
educației. Dacă, în toate celelalte tipuri de societate, omul învăța, în primul rând, care
sunt valorile lumii în care trăiește și cum se constituie ele în mari sisteme de valori,
în culturi și civilizații, precum și generarea unor interese vitale care să reconfigureze
acțiunea umană pe linii strategice de forța care conexează coerent epocile istorice,
noul tip de învățământ este non-cultural, unisens, pragmatic și chiar utilitarist.
Se poate chiar spune că principala caracteristică a noului sistem de învățământ
din societatea de consum este deculturalizarea lui.
Deculturalizarea învățământului de toate gradele trece, considerăm noi, prin
mai multe trepte sau etape, printre care ar putea să fie avute în vedere și următoarele:
- trecerea culturii în planul următor în favoarea formării rapide a acelor abilități
și deprinderi necesare exercitării unei profesii dintre cele cerute;
- diminuarea, până la dispariție, a unor obiecte de studiu care nu sunt importate
pentru profesiile care se cer pe piața muncii (istorie, matematică, logică, sociologie,
filozofie, gramatică, geografie etc.), în favoarea unor discipline cu impact direct
în formarea unor profesii dintre cele cerute de firme etc., cum ar fi: contabilitate,
administrație și managementul afacerii, drept, limbi străine, informatică, finanțe,
cibernetică economică etc., stomatologie, chirurgie în specialitatea transplant de
organe, neurochirurgie și multe altele care stau la baza unor profesii bănoase, cerute
pe piața muncii;
- diminuarea unor metode tradiționale de predare și învățare, în favoarea
învățământului modular, a învățării de tip e-learning, a unor cursuri de scurtă durată
pentru diferite ocupații cerute de piață (management operațional, operatori, web
design, grafică pe calculator, gestionare baze de date, securitate informațională etc.).
Deculturația masivă a învățământului este însoțită, urmată și chiar precedată de
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un fenomen în care se îmbină și se combină mai multe procese cu efecte contradictorii
(cele mai multe dintre ele foarte grave, de negare și de pierdere a identității naționale),
astfel:
- stimularea exagerată a valorilor universale, puse în contrast și chiar în conflict
(și nu în consonanță cu valorile naționale, așa cum ar fi firesc);
- negarea, autonegarea, diminuarea și chiar de distrugerea sau autodistrugerea
unor valori naționale, mai ales privind istoria, etosul, etnicitatea etc., pe motiv că ar
fi exclusiviste, simpliste, desuete, primitive și chiar rușinoase;
- aculturația, prin care ‑ cel puțin din școlile importante ‑ dispar determinările și
valorile culturii naționale în favoarea afirmării efectelor unor culturi specifice marilor
puteri, puterilor de tranzit, alianțelor, coalițiilor, unele aduse de cei care au studiat în
străinătate și au fost impresionați de ce au văzut acolo, altele impuse de interesele unor
cercuri care urmăresc crearea unor „suporți culturali” necesari pentru fragilizarea
structurii naționale de rezistență prin cultură la ofensiva multiculturalismului (de fapt
a multinaționalelor și interesului puterii dominante, discreţionare) pentru dominarea
complexă a unui areal geopolitic și geostrategic de interes strategic, operațional sau
tactic major;
- distrugerea în final a pilonilor de rezistență ai unei națiuni ‑ valorile culturale
‑ și cucerirea completă (politic, cultural, informațional, economic, financiar, de
areal etc) a acelui spațiu care prezintă, desigur, o oarecare valoare geopolitică și/sau
geostrategică pentru insensibila și omniprezenta Putere.
Cunoașterea istoriei universale și naționale, a faptelor de eroism ale înaintașilor,
a unor sisteme educaționale care generau cândva învățători devotați pentru școlile din
țară, profesori de istorie, de retorică, de logică, de geografie și chiar de matematică
nu se situează, în societatea de consum, pe aceeași treaptă de interes cu învățământul
care pregătește economiști, contabili, avocați, informaticieni, manageri de tot felul.
Istoria artei, arheologia, astronomia, geofizica și chiar obiectele de studiu
care pregăteau muncitori calificați pentru diferite meserii (strungari, frezori, lăcătuși
mecanici, electricieni, tractoriști, rectificatori, metalurgiști etc.) nu mai sunt atractive
în societatea bazată de consum, întrucât aceste meserii s-au transformat radical, multe
dintre ele fiind preluate de roboți, de linii de producție complet automatizate sau de
marile complexe multinaționale, transfrontaliere, care domină lumea și distrug orice
fel de concurență, indiferent din partea cui ar veni.
Societatea de consum ‑ spre deosebire de societățile precedente și chiar de
cele care vor urma și care vor fi societăți bazate pe cunoaștere ‑ nu va accepta nici un
fel de altă învățătură în afară de cea care servește scopurile și obiectivele directe ale
unei asemenea societăți. Dealtfel, nici oamenii nu pot urma un învățământ care nu
le folosește la nimic, întrucât nu sunt locuri de muncă pentru așa-ceva (sau astfel de
locuri de muncă sunt foarte puține, chiar unicate), care nu le aduce un câștig pentru
a se întreține pe ei și pe cei pe care-i au în grijă; toți, aproape fără excepție, vor alege
acele școli care le asigură accesul la o profesie cât de cât bănoasă, profitabilă și nu
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doar una care, eventual, i-ar putea ajuta să-și satisfacă un hobby sau un orizont de
cunoaștere, dar nu le va băga nici un creițar în buzunar.
c. De aceea, procesele educaționale se pragmatizează substanțial și chiar în
totalitate. Important este ca omul să învețe să facă ce îi cere patronul și nu alte lucruri
care nu-i folosesc la nimic. Majoritatea părinților își vor trimite copii la o școală care
îi învață să facă ceva, care le dă o diplomă valabilă și recunoscută pe piața muncii.
Este normal ca, în aceste condiții, managerii din sistemul de învățământ ‑ de stat sau
privat ‑ să adapteze curricula cerințelor, eliminând din programa de învățământ cele
materii care nu au legătură directă cu viitoarea profesie a absolventului. De exemplu,
dacă un tânăr urmează facultatea de drept și vizează să devină avocat, s-ar putea ca
managerii acelei facultăți sau superiorii lor să elimine un eventual curs de logică
matematică sau de teoria informației, considerând, probabil, că nu-l ajută cu nimic pe
viitorul absolvent la barou, în exercitarea acestei profesii. Același lucru s-ar întâmpla
și cu un curs de istorie a României, care, evident, nu-l ajută să cunoască mai bine
legile, practicile și abilitățile avocățești, ci, dimpotrivă, i-ar răpi un timp prețios.
d. Efectele pragmatizării procesului educațional se resimt în exercitarea unei
profesii. Excesele pragmatizării duc însă la rigidizarea personalității absolventului, la
limitarea periculoasă a culturii sale, inclusiv a culturii profesionale și organizaționale,
iar aceste realități vor determina, în timp, scăderea drastică a performanței.

5

Noua paradigmă educațională nu este, totuși, aceeași pentru toate țările.
În fiecare țară ‑ pentru că țările sunt totuși cele care dispun de sisteme
educaționale coerente și consistente ‑, problema educației, deși are cam
același domeniu de definire a unei soluții sau a unor soluții, cere, adoptă și acceptă
politici, strategii și opțiuni operaționale diferite. La noi, această nouă paradigmă
educațională, condiționată de neieșirea încă îndelungată a țării noastre din societatea
de consum (și chiar rămânerea, încă multă vreme, în acest tip de societate, pentru că,
la drept vorbind, abia a intrat într-o astfel de societate) și de cochetarea elegantă cu
primele manifestări ale unei veritabile societăți bazată pe cunoaștere se caracterizează,
între foarte multe altele, și prin:
- ieșirea grăbită și catastrofată dintr-un învățământ tradițional, bazat pe
însușirea unui sistem de valori universale și naționale, încă înainte de a apărea cerința
intrinsecă (deci puternic interiorizată și nu infiltrată stratagemic pe ușa din dos de
anumite interese greu de explicat ) a unei astfel de ieșiri, și intrarea nepregătită,
intempestivă și arbitrară într-un alt sistem care, la acea vreme, nu era nici necesar,
nici pregătit pentru adoptare;
- copierea, fără nicio noimă și fără nicio rațiune, a unor modele complet
neadecvate pentru cultura noastră, pentru teritoriul nostru și pentru necesitățile
noastre imediate (pragmatizare arbitrară, fără un studiu prealabil al noilor cerințe de
pe piața muncii sau măcar a unor tendințe, dacă s-ar fi dorit o reformare preventivă a
sistemului de învățământ), introducerea unor sloganuri fără acoperire prin care să se
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realizeze o pregătire, după modele imaginare sau insuficient elaborate și verificate a
forței de muncă și, în general, a noilor coordonate ale valorii adăugate în cultură și
mai ales în cultura profesională;
- introducerea, în urma unor normative europene ale calității, a unor standarde
care nu pot fi realizate, întrucât lipsesc complet elementele de bază ale unui posibil
nou sistem educațional coerent care să genereze o relație de feed-back coerentă și
necesară;
- menținerea, în continuare a unui sistem hibrid, mai ales în învățământul
liceal, cu materii aglomerate, care se schimbă de la an la an, cu manuale discutabile
și cu un orizont de așteptare arbitrar, fără a se fi elaborat, experimentat, înțeles și
implementat și în țara noastră, aflată în plină reformă a sistemului educațional, mai
întâi în unități-pivot, apoi în întreaga școală, a unui model de cultură generală a
acestui timp;
- ca urmare a acestei insuficiențe strategice manageriale foarte grave, unice
în învățământul românesc, a apărut un hiat uriaș între exigența de bacalaureat și
realitatea sistemului educațional liceal și colegial, ceea ce a dus la o catastrofă
educațională care a distrus orizontul de așteptare, viitoarea carieră și poate chiar viața
unor adolescenți dezorientați, frustrați și chiar zăpăciți de incoerența și absurditatea
sistemului, care au reacționat așa cum au reacționat; faptul că jumătate din cei
care s-au prezentat la bacalaureat au picat acest examen foarte important în viața
alor ‑ poate chiar cel mai important ‑ este un blam uriaș la adresa managementului
strategic al învățământului liceal, întrucât nu se poate ca, într-o țară cu un popor
inteligent, predispus spre performanță în științele exacte, inclusiv în matematică, cu
o limbă extrem de frumoasă, de expresivă și de generoasă, într-o țară care a dat lumii
matematicieni, savanți, mari scriitori recunoscuți în toată lumea, oameni de renume,
și cu un fond uman al cărui procent de mediocritate se situează la cote scăzute, să
cadă la un examen crucial pentru viața unui adolescent jumătate dintre absolvenții
de liceu (înseamnă că ori poporul acesta, doar în câțiva ani, s-a îndobitocit aproape
complet, ceea ce este imposibil, ori managerii din sistemul educațional de bază sunt
fixiști, superficiali, incompetenți sau au cu totul alte interese);
- aceste insuficiențe se mențin și în managementul strategic educațional la
nivelul învățământului universitar și post-universitare, unde exigențele de calitate ale
sistemului oscilează în funcție de guvernări, de culoarea și competența (incompetența)
miniștrilor care ocupă vremelnic scaunul lui Spiru Haret și care cred că adevărata
reformă a întregului sistem de învățământ din România începe cu ei și numai cu ei;
- normarea excesivă, birocratizarea excesivă, atitudinea nivelatoare și, mai ales,
proasta retribuire a profesorilor se adaugă la factorii perturbatori care influențează
negativ noua paradigmă educațională caracterizată prin centrarea învățământului pe
elev și pe student și pregătirea acestora pentru ceea ce cere, în primul rând, piața
muncii.
Conceptul european de modernizare a învățământului de toate gradele nu
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vizează neapărat deculturația învățământului, adică transformarea școlii doar într-o
instituție de calificare a forței de muncă, ci pregătirea efectivă a oamenilor, pe
toată durata vieții, pentru viață. Scoaterea școlii din rândul instituțiilor de cultură și
transformarea ei într-un curs de calificare nu este o soluție agreabilă și nici eficientă.
În foarte multe țări, inclusiv în Statele Unite ale Americii, se pare că, încă din ultimele
decenii ale secolului trecut, unul dintre imperativele importante ale managementului
strategic al sistemelor educaționale a fost de tipul „Înapoi, la cultură!” În 1991, spre
exemplu, americanii se aflau în plin proces de repunere în valoare a istoriei și a
culturii naționale. În perioada aceea, spre exemplu, ei au reprodus la scara 1/1 toate
marile bătălii din istoria lor, au înființat edituri care au scos o mulțime de lucrări
pe această temă. De aici nu rezultă că americanii și-au depragmatizat învățământul,
ci doar faptul că, în pregătirea pentru viață a unui om, în afară de formarea unor
abilități și a unor deprinderi necesare desfășurării unei munci retribuite, este necesar
și un nivel de cultură corespunzător. Un popor care nu-și cunoaște și nu-și respectă
trecutul nu are viitor.
În loc de concluzie
Noua paradigmă educațională tocmai acest lucru îl și cere: reculturația sau
reculturalizarea învățământului. Școala este locul în care fiecare dintre noi află
cine este și cum este cu adevărat, învață cum și pe unde anume să se întoarcă la
trecut, care sunt cărările pentru a reajunge la izvoare, ce anume găsește acolo și ce
importanță are trecutul pentru viitor. Tot aici, în școală, fiecare dintre noi își formează
un sistem coerent de cunoștințe, deprinderi și abilități necesare câștigului vieții, își
constituie un suport de cultură generală, specifică, profesională, de grup etc., care
se adaugă frumos și consistent la cultura familiei, pe care i se va forma și desăvârși
personalitatea, învață cum să privească în viitor, fără a uita vreodată cui datorează
suportul de valori pe care se fundamentează și se dezvoltă viața, profesia, cariera și
așteptările lui.
Or, toate acestea presupun un management strategic educațional realist,
coerent, inteligent și responsabil, care conexează în niște parametri destul de flexibili,
dar nu lipsiți de soliditate și de repere de bază, valori educaționale, cerințe ale pieței
muncii, repere ale personalității și dezvoltării umane, orizonturi ale cunoașterii. Și
chiar dacă o cultură de tip enciclopedic pare a nu mai fi astăzi nici necesară și nici
posibilă, fără o cultură solidă și durabilă, o societate moare.
Societatea de consum a scos fundamental învățământul din cultură, la
deculturalizat, sau i-a lăsat numai cultura profesională strictă și cultura organizațională,
întrucât, într-o astfel de societate, valoarea omului nu constă în capacitatea, calitatea
și personalitate lui, ci în nivelul de consum. În acest tip de societate, cum afirmam
mai sus, societate care oferă foarte multe facilități pentru confort, omul nu mai este
valoarea supremă pentru om, ci un asimilator (mai exact, un cumpărător) de valoare
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de întrebuințare. Civilizația materială ‑ componenta materială a civilizației ‑ trece în
prim plan, devin predominante cultura de rețea, spațiul virtual și informația în timp
real. Toate acestea reprezintă, în mod evident, un salt uriaș în condiția umană și, în
același timp, un nou timp de cultură ‑ cultura virtuală ‑, care nu este altceva decât
un adaos modern a unui nou strat de noi valori la cele acumulate până acum, și care
își va avea și ea rolul ei special și din ce în ce mai important în societatea bazată pe
cunoaștere.
Dar efectele unilateralismului cultural, ca și cele ale multiculturalismului forțat,
pot fi deosebit de grave, întrucât duc probabil la crearea unui nou tip de însingurare
și de alienare, la distrugerea prematură a noțiuni de patrie și la rearuncarea omului în
lume, adică la un nou tip de existențialism și de dezrădăcinare.
Învățământul trebuie să țină pasul cu modernizarea societății și a culturii, să
treacă chiar în avangarda acestui progres, dar păstrând reperele fundamentale ale
civilizației umane, ale pregătirii omului pentru viață în cadrul vieții și nu în afara
cerințelor fundamentale ale cunoașterii.
Standardele de calitate propuse și impuse de Uniunea Europeană în sistemele
educaționale țin de nevoia de a crea, în cadrul Uniunii, un învățământ performant,
compatibil și interoperabil, care să permită flexibilizarea forței de muncă, mai ales prin
recunoașterea diplomelor la nivel european și prin posibilitatea angajării absolvenților
oriunde pe continent, ceea ce, desigur, este în context cu însăși construcția europeană,
dar suportul cultural general al formării unui om nu poate și nu trebuie să fie distrus
în favoarea unor abilități pe care le cere brava noastră societate de consum. Pentru că,
dacă vrei să te angajezi undeva, în Europe, la un spital, ca medic chirurg, nu trebuie
să știi istoria țării tale, nici cei-a trecut prin cap lui Michelangelo când a pictat Capela
Sixtină, ci să răspunzi unor standarde de performanță în ceea ce privește profesia ta,
cea de chirurg.
O intervenție chirurgicală nu are nici culoarea drapelului țării de unde vii, nici
efectul a ceea ce știi sau nu știi tu despre Mihai Viteazul, ci doar priceperea ta în a
rezolva, pe această cale, o problemă de sănătate a unui om, a celui care se află pe
masa de operații. Important e să-i salvezi viața sau să-l faci sănătos, nu să-i transmiți
valorile perene ale națiunii tale.
Universalizarea și internaționalizarea învățământului realizează tocmai acele
standarde de calitate pe care le cere, acum, societatea de consum, iar mâine societatea
cunoașterii. Pragmatizarea excesivă a învățământului de formare și a celui de
perfecționare sunt impuse de necesitatea specializării și a acțiunii directe, eficiente.
Ea duce, într-un fel la robotizarea omului, adică la centrarea întregii sale activități
intelectuale pe meserie și nu pe cultură, nici măcar pe cultura organizațională sau
profesională. S-ar părea că societatea actuală impune acest standard. Personalitatea
unui om, în acest tip de societate, se definește și se manifestă efectiv nu prin ceea ce
știe, ci prin ceea ce știe să facă și nici pe deplin prin ceea ce știe să facă, ci prin ceea
ce face efectiv.
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Societatea cunoașterii cere însă mult mai mult. Ea cere concepte, teorii,
proiecții în plan cognitiv, construcții cognitive, valori, cogniție. Societatea cunoașterii
se caracterizează tocmai prin derobotizarea omului și întoarcerea lui în mediul uman.
În acest tip de societate, foarte multe dintre activitățile pe care le face omul acum vor
trecute pe seama roboților. În acest caz, este foarte posibil sistemele educaționale
să se întoarcă, într-un fel, la izvoare, recentrându-se pe cunoașterea sistemelor de
valori și pe generarea cogniției. Iar acest posibil obiectiv nu se poate realiza fără o
reîntoarcere benefică la izvoare.
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Prof.univ.dr. Victor MUNTEANU1
Drd. Lavinia COPCINSCHI2
Drd. Anda LACEANU3
Drd. Carmen LUSCHI4
Rezumat
Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care să-i precizeze rolul în
mod formal, informaţia a fost motorul dezvoltării, astfel încât cunoştinţele
noi se clădesc pe suportul celor existente. Mulţimea de date noi este filtrată,
prelucrată cu un aparataj conceptual specific fiecărei discipline ştiinţifice,
obţinându-se produsul: informaţia.
Contabilitatea este considerată o disciplină informaţională, studiind
efectele tranzacţiilor de tip economic, dar şi a altor evenimente, asupra
situaţiei economico-financiare şi performanţei unei companii, cu scopul de
a informa utilizatorii interni şi externi5, precum şi de a identifica eventualele
riscuri.
Cuvinte cheie: risc, model contabil, situaţii financiare, analiză risc, informaţie
contabilă, performanţă.
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PREDICTABILITY OF RISKS IN CONJUNCTION WITH THE
INFORMATION PROVIDED BY THE ACCOUNTING MODEL
Victor MUNTEANU, Univ. Prof. PhD6
Lavinia COPCINSCHI, doctoral student7
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Abstract
Even before the existence of a theoretical system to formally specify its
role, information has been the engine of development, so that new knowledge
are built on the support of the existing ones. The multitude of new dates is
filtered, processed with a conceptual apparatus specific to each scientific
subject, getting the product: information.
Accounting is deemed to be an informational subject, studying the
effects of economic transactions, but of other events as well, on the economicfinancial situation and performance of a company, in order to inform internal
and external10 users, and to identify potential risks.
Keywords: risk, accounting model, financial statements, risk analysis,
accounting information, performance.
1. Informaţia contabilă - principala legătură între modelul contabil şi
analiza riscurilor

S

e poate preciza că o informaţie adecvată rezultă dintr-o armonie între
diferite componente structurale ce se completează reciproc, aceasta putând
determina schimbarea probabilităţii cu care se vor produce evenimentele viitoare.
Informaţiile contabile reprezintă produsul schimbat pe piaţa informaţiei
contabile, iar acest produs există în funcţie de regulile şi normele care îl definesc.11
Satisfacerea nevoilor informaţionale ce rezultă din relaţiile întreprinderii cu
mediul necesită producerea de informaţii relevante şi obiective. Aşa cum creatorii de
produse noi sunt din ce în ce mai atenţi la nevoile consumatorilor, contabilii trebuie
să urmărească producerea acelor informaţii care răspund cererii diferiţilor utilizatori,
acurateţea şi relevanţa acestora influenţând în mod decisiv atingerea nivelului
optim al rezultatelor scontate (fig.nr.1).
6
7
8
9
10
11
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Activităţile informaţionale specifice domeniului contabil sunt cele care privesc
producerea şi utilizarea informaţiei contabile. Acestea constau în acţiuni care vizează
crearea, colectarea, stocarea, prelucrarea datelor şi, pe această bază, realizarea
informației, precum și transmiterea acesteia către decident sau către beneficiarul
informației respective. Ele presupun operaţii de înregistrare şi calcul, precum şi
analiza, interpretarea, gruparea şi utilizarea informaţiilor în luarea deciziilor.
Situaţiile financiare trebuie să satisfacă nevoile informaţionale legate de:
evaluarea rezultatelor globale, evaluarea gestiunii (rentabilitate, eficienţă), evaluarea
perspectivelor viitoare (profituri, dividende, investiţii, finanţare), evaluarea stabilităţii
financiare, solvabilităţii şi lichidităţii, evaluarea riscurilor şi incertitudinilor, facilitarea
repartizării resurselor către acţionari, creanţieri şi puterea publică, realizarea de
comparaţii în timp şi spaţiu, determinarea valorii capitalurilor împrumutate şi a
valorii capitalurilor proprii, evaluarea capacităţii de adaptare, verificarea respectării
legilor şi normelor, evaluarea contribuţiei întreprinderii la economia naţionala.
Informaţia contabilă este un instrument, iar ca majoritatea instrumentelor, ea
nu poate fi de un mare ajutor decât pentru cei care nu sunt capabili ori dornici să o
utilizeze. Tehnica utilizării poate fi învăţată, ceea ce înseamnă că situaţiile financiare
ar putea să furnizeze informaţii utile pentru toţi cei dispuşi să înveţe ale utilize.12
Evident realizarea informații și transmitera ei presupune un limbaj adecvat. Limbajul
este unul din elementele importante ale culturii de firmă şi constituie o curea de
transmisie necesară funcţionării unui sistem orientat spre centrul de deciziei al
informaţiilor13.
Fig.nr.1. Flux model contabil – evaluare risc financiar – informare utilizatori

Sursa: prelucrare proprie
Situaţiile financiare anuale sunt o importantă sursă de informaţii, analizată
cu deosebită atenţie de toţi participanţii de pe pieţele de capital. În ultimile decenii,
documentele contabile de sinteză şi de raportare au cunoscut o serie de modificări
esenţiale, în formă şi conţinut, jurisdicţia şi normele care guvernează pieţele financiare
internaţionale punându-şi tot mai mult amprenta asupra caracteristicilor informaţiei
contabile.
12
13

L.Malciu, ”Cererea şi oferta de informaţii contabile”, Ed. Economică, Bucureşti, 1998
I.Cucui, M.Man, „Costurile şi controlul de gestiune”, Ed.Economică, Bucureşti, 2004, p.32

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

43

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
O piaţă a informaţiei contabile trebuie să asigure protejarea intereselor
asociaţiilor şi terţilor prin: favorizarea dezvoltării informaţiei contabile publicate
din punct de vedere cantitativ şi calitativ; realizarea publicării şi inteligibilităţii
informaţiei contabile (transparenţa); creşterea posibilităţilor de comparare în timp şi
în spaţiu. Valoarea unei informaţii poate fi definită ca diferenţa dintre beneficiul net,
generat de luarea unei decizii după obţinerea informaţiei şi beneficiul net obţinut de
luarea aceleiaşi decizii, neafectată de informaţie14, precum şi de cât de bine răspunde
nevoilor celor care o utilizează. Informaţia contabilă descrie consecinţele economice
ale procesului de transformare. Nevoia de informaţii a celor implicaţi în luarea
deciziilor reiese din relaţiile multiple care au loc în procesul de transformare,păroces
foarte complex, care implică toate părţile interesate: manageri, investitori, furnizori,
angajaţi, clienţi şi statul.15
Situaţiile financiare constituie, fără echivoc, suportul informaţional necesar
analizei financiare (spre formularea unui diagnostic financiar), dar şi analizei
riscurilor (spre estimarea expunerii posibile)(fig.nr.2). Diferitele categorii de
utilizatori folosesc informaţiile de natură contabilă pentru diverse analize cu scopul
fundamentării deciziilor economice şi financiare. Elaborarea acestora serveşte
conducerii întreprinderii pentru observarea performanţelor economico-financiare,
dar şi ca bază a activităţilor viitoare. Obiectivele situatiilor financiare anuale sunt
diferite de la ţară la ţară, vizând importanţa care se acordă diverselor categorii de
utilizatori, respectiv utilizatorilor externi sau interni (cei care sunt şi producătorii
situaţiilor financiare anuale, deţinând un atu faţă de utilizatorii externi).16
Fig.nr. 2. Situaţiile financiare în analiza riscurilor
Situaţii financiare

Analiză financiară

Diagnostic financiar

Analiză risc

Estimarea expunerilor

Sursa: prelucrare proprie
14
15
16

C.Mihalciuc, „Contabilitate financiară aprofundată”, 2008, p. 5
R.Ingram, T.Albright, „Financial accounting: information for decisions”, Ed. South-Western, 2013
C.Mihalciuc, „Contabilitate financiară aprofundată”, 2008, p. 12-13

44

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
Activitatea de gestionare a riscurilor reprezintă de asemenea un client al infor
maţiei contabile, contabilitatea fiind un element al sistemului informaţional, astfel:
- cele mai multe decizii la nivel microeconomic sunt luate pe baza informaţiilor
furnizate de contabilitate;
- permite managerilor şi utilizatorilor externi de informaţii să aibă o imagine
asupra întregii organizaţii şi să evalueze riscurile;
- realizează legături cu celelalte componente ale sistemului informaţional
al întreprinderii (marketing, producţie, cercetare-dezvoltare, personal etc.), prin
integrarea informaţiilor privind aceste activităţi într-o bază comună de date.17
Fig.nr.3. Utilizatorii situaţiilor financiare şi interesul pentru analiza riscurilor

Sursa: prelucrare proprie
Activitatea de gestionare a riscului poate fi descrisă ca reprezentând arta
de a lua decizii într-o lume guvernată de incertitudine, fiind un proces complex de
identificare, analiză şi răspuns la riscurile faţă de care organizaţia este expusă. Ea
reprezintă totalitatea unor anumite metode, procedee şi măsuri cu ajutorul cărora
se efectuează, evaluarea şi, în caz de necesitate, calculul influenţei factorilor asupra
riscului examinat cu scopul reducerii pierderii şi/sau majorării profitului întreprinderii.
Valorificarea informaţiei contabile şi financiare este deosebit de necesară
pentru evaluarea riscurilor la care este expusă compania în condiţiile economiei de
piaţă. În cadrul procesului de gestiune a riscurilor, una din etapele de o importanţă
deosebită o reprezintă procesul de acumulare şi prelucrare a informaţiei necesare.
Astfel, de cantitatea şi calitatea informaţiei obţinute depinde direct eficienţa evaluării
riscurilor – atât cantitativă, cât şi calitativă.
17

I.Ionaşcu, „Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane”, Ed. Economica, Bucureşti, 2003.
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2. Calitatea informaţiei contabile - premisă a identificării şi gestiunii
riscului
Informaţia contabilă specifică activităţilor economice poate fi definită ca o
comunicare, ştire sau mesaj care conţine elemente noi de cunoaştere a unor stări,
situaţii, condiţii de manifestare a anumitor fenomene sau procese economice.18
Deci informația aduce o noutate, este, potrivit teorii informațăiei, o nedeterminare
înlăturată, iar acest lucru este foarte important atunci cînd se ia o decizie.
Informaţia circulă sub forma datelor specifice, constituite din surse interne sau
externe, dar trebuie să se ţină cont şi de următoarele aspecte:
- informaţiile nu sunt obiecte construite, nu cresc în natură, ele sunt create
deliberat de actorii socio-economici, în urma unui proces complex de analiză a
datelor, situațiilor, tendințelor etc.;
- informaţiile economice făuresc reprezentările şi induc comportamente
complexe;
- alături de cunoştinţe formalizate, cunoştinţele economice joacă un rol foarte
important19.
De calitatea informaţiei contabile depinde însăşi evoluţia entităţilor economice,
în urma utilizării acesteia putându-se evalua corect riscurile sau oportunităţile de
afaceri. Pentru a fi utilă în procesul de luare a deciziilor, informaţia contabilă trebuie
să îndeplinească anumite caracteristici calitative. Informaţia contabilă s-a dezvoltat
în contextul evoluţiei şi dezvoltării economiei de piaţă şi creşterea gradului său de
complexitate, şi trebuie să fie construită astfel încât să corespundă atât cerinţelor
managementului pentru fundamentarea deciziilor, cât şi nevoilor informaţionale ale
celorlalţi utilizatori. Informaţia este alcătuită din date care au fost prelucrate într-o
formă utilă pentru destinatar şi având o valoare reală pentru planificare, control sau
luarea deciziilor.
Utilitatea informaţiei în procesul decizional este definită printr-un ansamblu
de atribute ale calităţii20. Astfel, pentru a-şi putea manifesta utilitatea, informaţia
contabilă trebuie să întrunească anumite caracteristici calitative ce sunt în legătură
cu principiile contabile: inteligibilitate, relevanţă, credibilitate, comparabilitate,
fiabilitate şi oportunitate.
Inteligibilitatea reprezintă calitatea informaţiilor de a fi uşor înţelese de
utilizatori, în vederea atingerii cu uşurinţă a scopurilor pentru care se apelează la
aceste informaţii. Această caracteristică depinde de conştiinciozitatea profesioniştilor
contabili, şi presupune alegerea metodelor adecvate de agregare, clasificare şi
prezentare a acestora.
Relevanţa se pune în evidenţă atunci când informaţiile influenţează deciziile
18
19
20
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economice, contribuind la evaluarea evenimentelor istorice, prezente sau prognozate
de către utilizatori confirmând sau corectând evaluările anterioare21; ea implică
realizarea unei selecţii a informaţiilor şi prelucrarea acestora în funcţie de nevoile
utilizatorului. Relevanţa informaţiei este influenţată de natura sa şi de pragul de
semnificaţie. O informaţie devine semnificativă dacă omisiunea sau declararea ei
eronată ar putea influenţa sensul unei decizii. Informaţia relevantă are, simultan, o
valoare predictivă şi o valoare retrospectivă.22
Deşi percepută ca o imagine a trecutului, contabilitatea demontrează că
relevanţa informaţiilor prezentate nu doar confirmă evenimente trecute, ci ajută efectiv
şi la previzionare. Astfel, în procesul de management al riscului, această calitate a
informaţiei contabile reprezintă o prioritate, analiza trecutului şi previzionarea
completându-se una pe cealaltă.
Credibilitatea asigură utilizatorii că informaţiile nu conţin erori semnificative,
nu sunt părtinitoare, ci oferă o imagine reală asupra fenomenelor şi proceselor
economice. Pentru a îndeplini această caracteristică, informaţia trebuie de asemenea
să fie neutră, completă şi realizată cu prudenţă cu ajutorul raţionamentului profesional.
Fiabilitatea informaţiei semnică faptul că aceasta nu este afectată de erori
sau de distorsiuni importante, iar destinatarii pot avea încredere în ea, în vederea
reprezentării fidele a tranzacţiilor sau a altor evenimente. Calităţile anexe legate de
imaginea fidelă, de primordialitatea conţinutului economic asupra naturii juridice,
de prudenţă, de neutralitate şi de exhaustivitate (integralitate, caracter complet)
reprezintă ingredientele unei reprezentări fiabile23. Organismul internaţional de
normalizare�, defineşte aceste calităţi anexe astfel:
- prezentare fidelă – informaţia trebuie să prezinte de o manieră fidelă
tranzacţiile, în acord cu substanţa lor şi realitatea economică;
- neutralitate – în procesul de preparare şi prezentare a informaţiilor,
profesionistul contabil este obligat să îşi manifeste opţiunea, important este ca acesta
să o facă fără interes;
- prudenţa – presupune luarea în considerare a unui grad de precauţie în
exercitarea raţionamentelor necesare cu ocazia estimărilor unor evenimente în
condiţii de incertitudine, pentru ca elementele de activ şi pasiv să nu fie supraevaluate
sau subevaluate, după caz;
- integralitatea – presupune o informaţie completă, în limitele rezonabile ale
pragului de semnificaţie şi ale costului obţinerii ei.
Posibilele erori existente, informaţii incomplete sau ce nu reflectă în mod
fidel tranzacţiile pot afecta semnificativ rezultatul evaluării şi analizei riscurilor. Alte
limite ce pot influenţa informaţia contabilă astfel încât această să nu mai fie credibilă
şi relevantă sunt determinate de:
C.Mihalciuc, „Contabilitate financiară aprofundată”, 2008, p. 5
L.Malciu, „Cererea şi oferta de informaţii contabile”, Ed. Economică, Bucureşti, 1998, p.33
23
L.Feleagă, N.Feleagă, „Constituţia contabilităţii financiare sau matricea ei de referinţă”, Revista Economie
teroretică şi aplicată, nr.5, 2006, p.36
21
22
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• oportunitate – prezentarea informaţiilor cu întâzieri majore conduce la
pierderea relevanţei;
• raportul cost-beneficiu – presupune că beneficiile aduse de furnizarea unor
noi informaţii contabile trebuie să fie mai mari decât costul legat de acestea;
• echilibrul între caracteristicile calitative, importanţa relativă a caracteristicilor
în diferite cazuri ţine de domeniul raţionamentului profesional;
• comparabilitatea presupune posibilitatea de analiză pe baza informaţiilor
furnizate de situaţiile financiare în raport cu evoluţia în timp a activităţii (rol
determinant avându-l principiul permanenţei metodelor), precum şi compararea cu
stituaţiile financiare ale diverselor entităţi de acelaşi tip (în subramură sau ramură
de activitate) pentru a evalua corect poziţia financiară, performanţele şi modificările
acestora.
Principalele calităţi ale informaţiei contabile prezentate mai sus conduc
la concluzia că situaţiile financiare trebuie să reflecte o imagine clară şi fidelă a
patrimoniului. Pentru procesul de analiză a riscurilor, informaţia brută furnizată
de contabilitate prin intermediul situaţiilor financiare este tranformată în alt tip de
informaţie, cu ajutorul diferitelor modele, cu scopul de a informa asupra pericolelor
ce pot afecta compania.
3. Concluzii:
Interesul pentru informaţia contabilă înregistrează o evoluţie ascendentă din
dorinţa facilitării comunicării în procesul de globalizare, iar crearea unui cadru
conceptual care să servească ca bază de referinţă și a unor principii contabile
general acceptate fac obiectul dezbaterilor în forurile internaţionale. Se încearcă
aşadar “omogenizarea informaţiilor furnizate, analiza în timp şi spaţiu a informaţiei
contabile [...] dar şi o garanţie a terţilor utilizatori privind coerenţa şi rigoarea cu care
a fost ţinută contabilitatea.
4. Bibliografie:
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GRIGORE GAFENCU ÎN ISTORIA
CONSTRUCȚIEI UNITĂȚII EUROPENE
Victor AELENEI1
Abstract
The idea of European unity, driven by new geopolitical reality of Europe
at the end of the Second World War has been called into question in Western
intellectual circles, particularly central eastern emigration personalities. It is
believed that European unity was one of the ways the reconstruction of Europe
and ensuring Soviet security threats.
Keywords: unity, domination, peace, exile, freedom.
1. Scurtă analiză geopolitică a Europei după sfârșitul Războiului Doi Mondial

D

upă Primul Război Mondial, divergențe dintre statele comuniste și
cele democratice au apărut ca urmare a capturării de către bolșevici a
puterii în Rusia. Acestea au fost trecute pe plan secund, însă, în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, pentru a se menține eficiența alianței care lupta împotriva
Germaniei, Italiei și Japoniei.
Statele democratice, mai ales din Europa, nu au uitat că Al Doilea Război
Mondial a fost un conflict armat generalizat care a mistuit cea mai mare parte a
globului, fiind considerat cel mai mare și mai catastrofal război neîntrerupt din istoria
omenirii. Politicienii și militarii conducători de atunci au decis să întrebuințeze,
pentru a ucide, chiar și noile descoperiri tehnice, inclusiv bomba atomică, folosindule la scară largă împotriva militarilor și civililor, deopotrivă.
Din statistici, cunoaștem că Al Doilea Război Mondial a provocat moartea
directă sau indirectă a aproximativ 3% din populația mondială de la acea vreme.
Pierderile omenești în cel de-Al Doilea Război Mondial s-au situat la peste 72 de
milioane de victime. Dintre acestea, în jur de 47 de milioane au fost victime din cadrul
populației civile, incluzând aici și 20 de milioane de morți proveniți din foametea și
bolile cauzate de război, restul fiind din rândul militarilor.
La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, relațiile dintre Statele Unite
1
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ale Americii, U.R.S.S. și Marea Britanie s-au deteriorat, devenind tensionate, nu
departe de o nouă confruntare militară. Fenomenul de „descurajare nucleară” a fost
transferat în plan politic, economic, tehnologic, ideologic și propagandistic.
Între anii 1945 și 1948, U.R.S.S. a impus guverne comuniste în Polonia,
Ungaria, România, Bulgaria, Iugoslavia, Albania, Cehoslovacia, Republica
Democrată Germană (1949) și în Coreea de Nord (1948), iar S.U.A. a transformat
Japonia în aliat, a întărit cooperarea cu Marea Britanie, cu Turcia și cu alte 14
țări europene. Acțiunile unuia din cele două blocuri erau interpretate ca fiind
ostile de către celălalt. După 1953 (moartea lui Stalin), apar primele semne ale
detensionării situației. Liderii sovietici vorbeau de „coexistența pașnică”.
Stalin urmărea ocuparea unei suprafețe cât mai mari din teritoriul german,
preluarea unor zone din Finlanda, Polonia și România. Acțiunile reușite ale lui
Stalin au dus la escaladarea tensiunii și îngrijorare în Occident, acțiunile lui Stalin
fiind percepute drept o agresiune.
Dacă mulți istorici îl considerau pe Stalin principalul responsabil al declanșării
„Războiului Rece”, ca și continuator al politicii expansioniste sau că era hotărât
să răspândească comunismul în cea mai mare parte a lumii, alți istorici ruși, dar și
occidentali, din anii 60-70 au considerat că Stalin dorea să construiască o zonă care să
protejeze Uniunea Sovietică de eventuale agresiuni occidentale.
Faptul că occidentul intervine împotriva bolșevicilor în 1918-1920, că se
întârzie deschiderea celui de-al doilea front în Europa împotriva Germaniei și că Stalin
nu a fost informat de către americani că dețineau arma nucleară au fost percepute de
acesta ca un șantaj al SUA pentru a obține concesii de la URSS.
Oameni de stat occidentali, în special americani și britanici, fuseseră ostili
față de sovietici încă din 1917. Harry S. Truman, viitor președinte al S.U.A, era
suspicios în privința intențiilor rusești. Deveniseră cunoscute părerile lui Winston
Churchill, ca americanii și britanicii să ocupe Berlinul înaintea sovieticilor, iar în
mai 1945 îi scria lui Truman: „Ce se va întâmpla cu Rusia? Ca și Dvs., simt o teamă
profundă ... o cortină de fier este trasă peste linia frontului”. Ambii lideri occidentali
se simțeau pregătiți să adopte o poziție mai tranșantă față de U.R.S.S. care, din aliat,
sprijinită financiar pentru ducerea războiului de SUA, devine adversar.
Lipsa reciprocă de încredere, suspiciunile de ambele părți, dar și lipsa de
flexibilitate au determinat, apariția fenomenului istoric ce a purtat numele de Războiul
Rece. Fiecare acțiune internațională considerată ca fiind o măsură de autoapărare de
către una dintre părți era văzut ca un act agresiv de către cealaltă parte. Cu toate acestea,
războiul direct a fost evitat.
La Conferința de la Ialta (februarie 1945) din Crimeea, au participat Stalin,
Roosevelt și Churchill. Atunci s-a căzut de acord cu privire la înființarea Organizației
Națiunilor Unite, la divizarea Germania în trei zone de ocupație (rusă, americană și
britanică), la împărțirea în sectoare de ocupație a Berlinului și a Austriei. Stalin
a promis să se alăture războiului împotriva Japoniei, dar să primească întreaga
50
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Peninsulă Sahalin și un teritoriu din Manciuria. Sovieticii au ocupat militar teritoriul
polonez și au stabilit un guvern comunist la Lublin.
Roosevelt și Churchill n-au fost de acord cu solicitarea lui Stalin ca Polonia să
primească întregul teritoriu german de la est de râurile Oder și Neisse, dar au convenit
ca unii membri aflați în exil din cabinetul de la Londra să intre în guvernul de la Lublin.
Conferința de la Postdam din iulie 1945 ilustrează relațiile din cadrul
alianței care se răciseră semnificativ. Principalii reprezentanți ai marilor puteri au fost
Stalin, Truman și Churchill. Nu s-a convenit asupra unei înțelegeri cu privire la viitorul
Germaniei. A rămas totul la nivelul celor stabilite la Ialta. Truman și Churchill erau
îngrijorați deoarece Germania de la est de Oder-Neisse fusese ocupată de Armata Roșie.
După preluarea acelui teritoriu, autoritățile comuniste poloneze au început să-i
expulzeze pe cei aproximativ cinci milioane de locuitori germani ai regiunii, fapt ce
nu fusese convenit la Ialta.
Truman nu 1-a informat pe Stalin despre natura armamentului atomic, iar lui
Churchill i-a spus doar în timpul desfășurării reuniunii de la Potsdam. După încheierea
conferinței, la câteva zile, două bombe nucleare au fost aruncate asupra Japoniei.
Războiul s-a încheiat la 10 august 1945, fără să li se permită sovieticilor participarea la
ocuparea Japoniei.
Discursul premonitoriu rostit de Winston Churchill, la Fulton în Statele Unite,
la 5 martie 1946, a fost un semnal de alarmă cu privire la răspândirea comunismului
sovietic în Europa răsăriteană: „O umbră s-a răspândit pe scenele atât de recent
luminate de victoria aliaților. Nimeni nu știe ce doresc Rusia sovietică și organizația
sa internațională să facă în viitorul apropiat (...). De la Stettin în Marea Baltică la
Trieste în cea Adriatică, o cortină de fier a coborât de-a latul continentului.”. Până
în acel moment, au fost instalate la putere Guverne rezultate în urma unor coaliții
de comuniști, prin intermediul rușilor, în Polonia, Ungaria, România, Bulgaria și
Albania. Adversarii comuniștilor au fost întemnițați sau uciși. Churchill, în discursul
său, a făcut apel la o alianță a Occidentului care să reziste în fața amenințărilor
comuniste. Discursul a dus, însă, la adâncirea rupturii dintre Stalin și Churchill, considerat
un incitator la război.
Sovieticii și-au întărit dominația asupra Europei de răsărit. Falsificând alegerile,
toate statele din regiune, cu excepția Cehoslovaciei, aveau guverne comuniste. Stalin
trata zona rusă de ocupație din Germania ca și cum ar fi aparținut Rusiei, permițând să
activeze doar partidul comunist. Era exceptată Iugoslavia al cărei Guvernul comunist
al lui Iosip Broz Tito fusese legal ales în 1945. Tito, beneficiind de un mare prestigiu,
s-a impus în țară, iar trupele sale, și nu Armata Roșie, au eliberat Iugoslavia. Așa a fost
respinsă interferența stalinistă în afacerile interne ale Iugoslaviei. Occidentul era profund
iritat de atitudinea URSS care nu respectase promisiunea făcută de Stalin la Ialta, de
a permite desfășurarea de alegeri libere. Partea sovietică argumenta, însă, că aveau
nevoie de guverne prietene din rațiuni de securitate.
Evoluția majoră a Războiului Rece a însemnat apariția „Doctrinei Truman”, care
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în scurt timp a fost asociată cu Planul Marshall.
„Doctrina Truman” a derivat din evenimentele din Grecia și apoi din Turcia,
unde comuniștii încercau să răstoarne monarhia și guvernul legal ales.
Grecia și Turcia au primit un ajutor masiv în materie de bani, arme și instrucție,
asistență ce a permis înfrângerea comuniștilor până în 1949.
Planul Marshall, anunțat în iunie 1947, reprezenta extensia în domeniul
economic a Doctrinei Truman. Era un plan de refacere economică a Europei cu
asistență americană. Până în septembrie 1947, 16 țări (Marea Britanic, Franța, Italia,
Belgia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Austria, Elveția, Grecia, Turcia, Islanda,
Norvegia, Suedia, Danemarca și cele trei zone apusene ale Germaniei) au schițat un plan
comun pentru utilizarea ajutorului american de peste 13 miliarde de dolari. Sovieticii
considerau că este o acțiune cu substrat anticomunist. Viaceslav Molotov, ministrul
de Externe Sovietic, a denunțat întregul plan ca fiind o ilustrare a „imperialismului
dolarului”.
Cominformul, organizația care reunea partide comuniste europene, a fost înființat
de către Stalin în septembrie 1947. Dorea să-și întărească controlul asupra sateliților din
Europa răsăriteană prin industrializare, colectivizare și centralizare. Iugoslavia a fost
exclusă din Cominform în 1948, cu toate că a rămas o țară comunistă.
În 1949, a fost anunțat Planul Molotov, prin care sateliții Moscovei puteau primi
ajutor rusesc, și a fost înființat C.A.E.R-ul (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc),
organizație al cărei scop era de a coordona politicile economice ale țărilor din cadrul
blocului sovietic.
Stalin, nemulțumit de legăturile cehilor cu Occidentul și de interesul lor față de
Planul Marshall, le-a ordonat comuniștilor cehi să acționeze. Diviziile sovietice din
Austria au fost mutate atunci lângă frontiera cu Cehoslovacia. Astfel, Podul dintre Est
și Vest dispăruse; „cortina de fier” era completă în Europa.
În perioada iunie 1948-mai 1949, blocada Berlinului și podul aerian
au determinat prima criză majoră din cadrul Războiului Rece. Criza decurgea din
neînțelegerile referitoare la tratamentul aplicat Germaniei.
Stalin a continuat să trateze Germania și Berlinul, împărțite în zone de influență,
ca pe o colonie, exploatându-le resursele ce luau drumul URSS-lui.
Prin Planul Marshall, occidentalii au început să pregătească constituirea
unei Germanii apusene capabilă să se autoguverneze. Rușii nu aveau, însă, nici o
intenție să permită reunificarea germană. Perspectiva unei Germanii occidentale
independente a stârnit serioase temeri la Moscova.
Sovieticii considerau că situația la Berlin devenise intolerabilă deoarece, în
iunie 1948, occidentalii introduseseră o nouă monedă, opriseră controlul prețurilor
și raționalizaseră produsele în zonele lor de ocupație și în Berlin. Ei considerau că
era imposibil să existe două tipuri de monedă în același oraș.
Deranjați de contrastul dintre prosperitatea Berlinului occidental și sărăcia
zonei înconjurătoare, sovieticii au hotărât ca toate șoselele, căile ferate și legăturile
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fluviale dintre Berlinul occidental și Germania occidentală să fie închise. Scopul era
de a-i determina pe occidentali să se retragă din Berlin, datorită lipsei alimentelor și
produselor strict necesare. Fiind convinse că o retragere ar reprezenta începutul unui
atac rusesc asupra Germaniei occidentale, puterile apusene nu au cedat.
Criza a însemnat un succes psihologic al puterilor occidentale. A unit țările
occidentale în încercarea de a-și coordona politicile de apărare prin înființarea, în
aprilie 1949, a N.A.T.O. (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord). A devenit
evident, însă, faptul că nu mai părea realizabil nici un compromis în privința
Germaniei, divizarea țării menținându-se până la o dată nedeterminată.
Războiul cu blocul sovietic putea izbucni în orice moment. De aceea, se
impunea o organizare temeinică și o apărare eficientă. În martie 1948, Marea
Britanie, Franța, Belgia, Olanda și Luxemburg au semnat Tratatul de la Bruxelles.
Se angajau să colaboreze militar în eventualitatea unui război. Li se alătură, în
aprilie 1949, S.U.A., Canada, Portugalia, Danemarca, Irlanda, Italia și Norvegia,
semnând Tratatul Atlanticului de Nord. Atunci s-a stabilit ca toate forțele lor
militare să fie supuse unui comandament unic al N.A.T.O., care să coordoneze
apărarea Occidentului. Era primul angajament al americanilor de a participa la o
eventuală confruntare armată.
Uniunea Sovietică a considerat înființarea N.A.T.O. drept o provocare,
tensiunea dintre cele două blocuri rămânând destul de ridicată.
Pentru că nu exista nici o speranță ca sovieticii să permită unificarea
Germaniei, puterile occidentale au fondat, în august 1949, Republica Federală
Germană. S-au desfășurat alegeri, iar Konrad Adenauer a devenit primul cancelar federal
al Germaniei. Rușii au replicat și au înființat, în 1949, în zona lor de ocupație, Republica
Democrată Germania.
Relațiile Est-Vest s-au detensionat treptat, odată cu moartea lui Stalin din martie
1953. Noii lideri (Malenkov, Bulganin și Hrușciov) au dorit să îmbunătățească relațiile
cu Occidentul. În aceeași perioadă, sovieticii au ajuns să dețină bomba cu hidrogen.
În acest fel, s-a produs un echilibru, cel puțin aparent, din perspectiva tehnologiei
nucleare, fiind și începutul manifestării principiului descurajării nucleare. Nikita
Hrușciov și-a explicat noua sa politică într-un discurs din februarie 1956, în care,
criticându-l pe Stalin, a spus că o „coexistență pașnică” cu Occidentul nu era numai
posibilă, dar și vitală: „...există numai două căi – sau coexistență pașnică, sau cel
mai destructiv război din istorie. Nu există o a treia cale”. Hrușciov nu renunțase, însă,
la ideea unei lumi dominate de comuniști. Considera că aceasta va deveni posibilă atunci
când puterile occidentale vor aprecia superioritatea sistemului economic sovietic, și nu
atunci când vor fi înfrânte în război. Hrușciov spera ca, prin intermediul asistenței
economice ce urma să o furnizeze, să câștige statele neutre de partea comunismului.
Detensionarea relațiilor s-a manifestat prin renunțarea rușilor, în 1955, la bazele
lor militare din Finlanda, după ce Bulganin s-a întâlnit la Geneva cu președintele
american Dwight Eisenhower, și când sovieticii nu au mai blocat prin veto admiterea în
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Organizația Națiunilor Unite a 16 noi state. Hrușciov 1-a vizitat pe Tito, iar divergențele
sovieto-iugoslave au fost puse sub tăcere. În aprilie 1956, s-a acordat o mai mare libertate
statelor-satelit, Cominformul fiind abandonat.
Evenimentul semnificativ privind destinderea internațională a constat în
realizarea unei înțelegeri în privința Austriei. În mai 1955, a fost semnat Tratatul de
Stat Austriac în urma căruia s-a acceptat formarea unui guvern central austriac, Austria
nefiind considerată o țară înfrântă, ci una eliberată de sub dominația nazistă.
Schimbarea de atitudine a avut, probabil, drept cauză teama rusească cu privire la
o posibilă unire între R.F.G. și zonele occidentale de ocupație din Austria.
La puțin timp după ce R.F.G-ul a fost admis în N.A.T.O, în 1955, a fost semnat
Pactul de la Varșovia între Uniunea Sovietică și statele din Europa răsăriteană. Deși
Pactul fusese declarat ca fiind un tratat defensiv, a fost perceput în Occident ca o acțiune
agresivă.
Rușii au fabricat în continuare armament nuclear. Până în 1957, ei au testat
rachetele balistice intercontinentale și au lansat în spațiu primul satelit, Sputnik l.
Operațiunile au stârnit nemulțumiri în Occident.
Situația de la Berlin a determinat o amplificare maximă a tensiunii. Hrușciov
anunța în 1958 că U.R.S.S. nu mai recunoașterea drepturile puterilor occidentale asupra
Berlinului de Vest, sugerând din nou, în 1961, noului președinte John Fitzgerald Kennedy,
că Occidentul ar trebui să se retragă din Berlin. Comuniștii erau profund deranjați de
faptul că, anual, aproximativ 200 000 de refugiați treceau din RDG în Berlinul de Vest.
Urmare a refuzului lui Kennedy, în august 1961 a fost ridicată acea monstruozitate de
aproximativ 50 de km, așa-numitul „Zid al Berlinului”, care-i izola mai ales pe germanii
din RDG de conaționalii lor și de lumea liberă.
Cel mai tensionat incident din întregul Război Rece l-a constituit criza rachetelor
ce a avut loc în 1962. Această criză s-a produs când Kennedy a cerut neamplasarea
rachetelor rusești din Cuba, ceea ce ar fi însemnat situarea acestor rachete la mai puțin
de 200 de km de coasta americană. Hrușciov a renunțat în cele din urmă la plasarea
rachetelor în Cuba, iar Kenedy la cele din Turcia. Înțelegând enormitatea a ceea ce
s-ar fi putut întâmpla, a urmat o anumită reducere a tensiunii internaționale ce s-a
concretizat în instalarea unei linii telefonice directe între Moscova și Washington și
în semnarea unui tratat sovieto-americano-britanic de interdicție a desfășurării testelor
nucleare în altă parte decât în subteran, în iulie 1963.
2. Aplicarea ideii de unitate europeană
Dacă după al Doilea Război Mondial liderii politici ai celor două blocuri se
luptau pentru împărțirea influenței în Europa, redesenarea acesteia după înțelegerile
de la Ialta și Postdam, din care jumătate a devenit sovietică, în Franța s-a decis
transpunerea ideii de Europă unită.
Acțiunea franceză de unitate a fost acceptată de toate statele democratice
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europene de la acea dată, iar după căderea Cortinei de fier, în 1989, și de cele 12 state
est-europene fost sovietizate, ajungându-se la un număr de 28 de state ce compun
Uniunea Europeană, iar acum asistăm la acceptarea curentului democratic european
chiar de state componente ale fostei URSS destrămate (Moldova, Ucraina, Georgia,
Azerbaijan).
Intrând în descrierea evenimentelor petrecute, subliniez că prima personalitate
politică care a propus un proiect de Pact pentru Uniunea Statelor Europene a fost
francezul Michel Debrė, în decembrie 1949, în cadrul Consiliului Europei. Proiectul
prevedea un sistem de conducere și organizare „prezidențial și respectiv federalist,
având un arbitru ales pe cinci ani prin vot universal și comisari stabiliți de acesta,
un Senat format din miniștrii statelor membre, o Curte formată din judecători și o
Adunare Europeană formată din delegați naționali”.
La începutul anului 1950, Jean Monnet, fost secretar general adjunct al Ligii
Națiunilor în perioada interbelică, îi propune ministrului de externe francez Robert
Schumann, un plan de soluționare a divergențelor franco-germane, prin contopirea
producțiilor de cărbune și oțel ale celor două țări.
Jean Monnet obține acordul lui Robert Schumann în legătură cu fezabilitatea
proiectului, inclusiv în ceea ce privește preluarea de către acesta din urmă, în calitatea
oficială pe care o avea, a paternității viitoarei instituții care avea să fie creată și care
urma să se bazeze pe un principiu simplu, dar pragmatic: o Europă unită, însă care
nu se va putea realiza dintr-o dată, ca o structură integrată, ci se va forma treptat,
prin pași succesivi, prin inducerea graduală a unei solidarități de fapt, între statele
vest-europene. Comisarul Planului Francez concepuse deja și instituția potrivită
în acest sens, care urma să devină un veritabil motor al integrării europene: Înalta
Autoritate a Cărbunelui și Oțelului, însărcinată să desființeze barierele vamale la cele
două produse, având o deosebită importanță din punct de vedere politico-strategic și
economic.
Robert Schumann aduce unele modificări planului prezentat de Jean Monnet
și, la 9 mai 1950, obține acordul guvernului francez. În mod concret, guvernul francez
propunea ca întreaga producție de cărbune și oțel franco-germană să fie pusă sub
controlul unei Înalte Autorități, prin intermediul unei organizații deschise participării
și altor țări ale Europei. „Unirea producției de cărbune și oțel – se susținea în
declarația guvernului francez – va oferi imediat o bază comună pentru dezvoltarea
economică a Europei” și va reprezenta „un prim pas în direcția federalizării”
acesteia. Solidaritatea de producție astfel realizată va face ca orice război între Franța
și Germania să devină imposibil din punct de vedere material. Constituirea unei
puternice unități de producție, deschisă participării în condiții identice tuturor țărilor
europene interesate, va pune bazele reale pentru viitoarea lor unificare economică.
Propunerea lui Michel Debrė a fost întărită la Paris prin vestita Declarația de
la 9 mai 1950 a ministrului de externe francez Robert Schumann, susținut de Jean
Monnet, care își exprima opinii pătrunse de umanism și de realism prevestitor, astfel:
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„Pacea mondială nu va putea fi salvgardată fără inițiative creatoare, la
înălțimea pericolelor care ne amenință.(…) Punând în comun câteva producții de
bază și stabilind o nouă Înaltă Autoritate ale cărei decizii vor fi obligatorii pentru
Franța, Germania și țările care vor adera la aceasta, vor fi realizate primele baze
concrete pentru o federație europeană indispensabilă salvgardării păcii.” (...)
„Solidaritatea de producție (subînțeleasă de cărbune și de oțel) va face de
neconceput și imposibil, din punct de vedere material, războiul dintre Franța și
Germania. Această inițiativă, deschisă altor țări, va trebui să fie baza unei comunități
mai largi și mai profunde.”(…)
„Europa nu se va face dintr-odată, nici printr-o construcție de ansamblu: ea
se va face prin realizări concrete, creând mai întâi o solidaritate de fapt”.
Efectiv, Europa unită nu s-a format dintr-odată, ci prin realizări progresive,
fiind toate consacrate de semnarea unor tratate internaționale și a unor acorduri
interguvernamentale.
Efectiv, la data de 9 mai 1950, Robert Schuman a comunicat că Franța propune
crearea unei Comunități Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO). Acea comunitate
este considerată a fi la originea Uniunii Europene de astăzi. Comunicarea, denumită
ulterior Declarația Schuman, a constituit piatra fundamentală a construcției europene.
Actualitatea Declarației lui Robert Schuman constă în valabilitatea celor patru
elemente cheie pe care le cuprinde și care reprezintă esența construcției europene. În
contextul misiunii generației actuale, aceea de a da o formă structurii proiectate acum
mai bine de 60 de ani, cele patru elemente identificate de către Robert Schuman și
Jean Monnet sunt capitale în înfăptuirea obiectivelor Uniunii Europene.
Acele patru elemente reprezintă principiile fondatoare ale viitoarei Uniuni
Europene:
- asigurarea păcii politice și a reconstrucției economice;
- acțiuni comune ale Franței și Germaniei pentru o reconciliere istorică;
- asigurarea cooperării între națiunile europene;
- convergența intereselor popoarelor europene.
După acea declarație a ministrului de externe francez, Robert Schumann, au
început negocierile între statele occidentale europene pentru crearea unui întreg
proces comunitar economic pe baza acceptării principiului renunțării la unele
prerogative ale suveranității din partea statelor membre prin înființarea primelor
Comunități europene.
Unificarea Europei nu a fost o operă artificială, concepută doar de tehnocrați,
ci ea a fost și este rodul unei decizii politice care exprimă voința comună statelor și
se sprijină pe îndelungate tradiții intelectuale, morale și spirituale.
La baza actelor juridice europene ulterioare de unitate, au stat principiile
fondatoare ale Uniunii Europene.
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Contribuții românești la construcția unității europene – Grigore Gafencu
Ideea unității europene, determinată de noua realitate geopolitică a Europei la
sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost readusă în discuție în cercurile
intelectualilor occidentali, în mod deosebit de personalitățile emigrației centralrăsăritene. Se considera că unitatea europeană era una dintre căile de reconstrucție a
Europei și de asigurare a securității în fața amenințărilor sovietice.
Grigore Gafencu, numit de politicienii timpului „europeanul”, a fost una din
personalitățile marcante ale exilului românesc.
A promovat europenismul atât în politică, atunci când a condus diplomația
românească, dar și în operele sale, conexând contextului european istoria și evoluția
evenimentelor românești.
Contribuția marcantă a lui Grigore Gafencu, după cel de-Al Doilea Război
Mondial a constat în aceea că a promovat ideea de unitate europeană. Viziunea și
ideile pe care le promova acum 65 de ani sunt mai actuale astăzi ca niciodată, când
țara noastră a reintrat în marea familie europeană: „Născuți la viață nouă și așezați
pe temelii politice cu sprijinul Apusului și sub oblăduirea ideii europene, era firesc
să rămânem legați de această idee ca stat independent și suveran. Era pentru noi o
poruncă a istoriei și o condiție de viață să ne orientăm în toate crizele internaționale
după cerințele ordinii europene”.
Grigore Gafencu a fost atras, la începutul exilului, de ideea unificării Europei,
pe care o considera un argument împotriva susținătorilor divizării continentului,
oameni politici sau specialiști de la acea vreme. În 1943-1944, Grigorie Gafencu și-a
susținut viziunea referitoare la federalizarea Europei, în numele asigurării unei „ordini
europene” și a unui „echilibru”, idei susținute pe întreg parcursul vieții sale.
Viziunea lui a fost exprimată și mai clar în paginile unui amplu text cu privire
la organizarea unei ordini unitare în Europa care ar fi oferit continentului capacitatea
de a rezista în fața amenințării sovietice. Totodată, pentru Grigore Gafencu, unitatea
Europei de Vest reprezenta o etapă în cadrul amplului și îndelungatului proces de
federalizare a întregii Europe.
Ideea de federalizare a Europei a fost reluată în septembrie 1947, în articolul cu
titlul Federalismul!, în care afirma că înlăturarea statelor suverane care alimentau
curentele războinice era posibilă numai prin federalizare: „Atâta timp cât vor mai
exista state suverane – chiar dacă nu ar rămâne decât două – starea de război latentă ar
subzista”. Viziunea sa asupra federalismului a avut două sensuri: primul sens pornea
de la convingerea că dominația sovietică asupra Europei Centrale și de Răsărit nu
avea un caracter permanent și considera că eliminarea acesteia era necesară, iar cel
de-al doilea se referea la asigurarea unității europene ca garanție a unei securități
perene.
Egalitatea națiunilor, dar mai ales revenirea la principiile federative constituiau
baza unei Europe puternice. Un prim succes al acestei mișcări a fost organizarea
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Congresului de la Haga, din perioada 5-7 mai 1948, ce a însemnat un progres important
în lansarea ideii Europei unite. La acea manifestare, au participat mai multe organisme
neguvernamentale, precum Liga Independentă de Cooperare Europeană, Uniunea
Federalistă Europeană, Comitetul Churchill și Comitetul Herriot. Uniunea Europeană
urma să funcționeze pe baza unei constituții comune, a unui parlament comun și a
altor structuri care ar fi asigurat transferul suveranității naționale către organismele
europene.
Congresul, în afară de enunțarea unor principii generale cu privire la mișcarea
federalistă, nu a reușit să creeze mișcări favorabile unității europene. Formula „fără
Est, dar nu împotriva Estului” pronunțată de Denis de Rougemont, în cadrul
Mișcării Federaliste Europene, i-a părut lui Grigore Gafencu o abandonare nu
numai a principiilor federaliste, dar și a unității europene. Era semnalul că ideea
federalistă se restrângea doar la statele din Europa Occidentală, acesta fiind, în
realitate, prețul celei de-a doua păci neterminate. Sesizând schimbarea de atitudine a
liderilor politici occidentali, Grigore Gafencu a încheiat alocuțiunea spunând că: „Nu
există decât o singură Europă! Chiar dacă trupul său este mutilat și împărțit, ideea
europeană este indivizibilă. Europa nu poate renaște în Vest, dacă ea moare în Est.
Vechiul Continent își poate redobândi vitalitatea, grandoarea și puterea numai dacă
își recâștigă vechile granițe”.
Grigore Gafencu a participat activ la toate inițiativele diverselor mișcări și
a atras atenția partenerilor occidentali asupra dramei pe care o traversau țările din
Europa Centrală și de Est, state intrate definitiv în sfera de influență sovietică.
Grigore Gafencu a expus pe larg această idee, inițial într-o conferință ținută
în Marea Britanie.
La 28 noiembrie 1946, la Chatham House, la Londra, are loc o conferință la
care Grigore Gafencu a expus ideea sus-menționată, fiind publicată în prestigioasa
revistă britanică „International Affairs”, sub titlul Eastern Countries and the European
Order. Studiul era o pledoarie pentru ideea de ordine europeană, ale cărei rădăcini le
plasează în 1815, la Congresul de la Viena. Grigore Gafencu a demonstrat caracterul
indivizibil al Europei și a sugerat că toate demersurile întreprinse de europeni, până
la începutul Primului Război Mondial, în direcția asigurării unei ordini europene,
constituie argumente în favoarea realizării unității continentului european. La finalul
studiului, diplomatul român își exprimă credința fermă în ideea europeană, făcând apel
la învățăturile hristice: „(...) Trebuie ca termenul de «Europa» să devină o confesiune
de credință. Credința mută munții din loc. Cum să nu mute ea și barierele care separă
continentul și lumea?”.
În studiul inedit intitulat Rusia și politica sa externă, Grigore Gafencu se prezintă
în postura de sovietolog. Prezentând obiectivele politicii externe rusești și, dovedind
reale cunoștințe de geopolitică, insistă asupra confruntării dintre Rusia – putere
maritimă – și Statele Unite și Japonia. Având în vedere că studiul a fost
redactat spre sfârșitul anului 1944 și se baza pe informațiile din presă, multe dintre
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afirmațiile sale își mențin valabilitatea și astăzi, fiind confirmate de documentele
publicate.
Un eveniment foarte important, pe care trebuie să-l memorăm, l-a constituit
alegerea sa, la 8 aprilie 1956, în funcția de președinte al Comitetului Central al Uniunii
Europene a Federaliștilor. Cu acel prilej a prezentat un amplu program de activitate ce
avea ca obiectiv revitalizarea ideii de unitate europeană, care, în acel moment, a fost
marcată de eșecul cu care s-a soldat încercarea de a constitui Comunitatea Europeană
de Apărare.
Chiar dacă federaliștii au pierdut în fața unioniștilor, ideile strategice ale lui
Gafencu rămân valabile și o parte din ele au fost aplicate de actuala Uniune Europeană:
politica externă a Uniunii Europene.
La 30 ianuarie 1957, după moartea sa, eforturile întreprinse de diplomatul
român au fost considerate un „testament politic”, cu privire la edificarea Uniunii
Europene: „(...) el [Grigore Gafencu] a propus Comitetul u i Central al Uniunii
Europene a Federaliștilor să se reunească într-o conferință internațională pentru
a elabora o politică externă europeană. Această inițiativă, la care ținea mult, este
testamentul politic pe care Grigore Gafencu 1-a lăsat Uniunii Europene a Federaliștilor,
căci el credea că, mai mult decât o doctrină, necesitatea de a crea o putere politică
europeană s-ar degaja cu o evidență frapantă din examinarea evenimentelor (...)”.
3. În loc de concluzie
Profesiunea de credință a diplomatului român Grigore Gafencu – Europa Unită
– este o realitate și urmare a eforturilor susținute depuse de acesta.
Actualmente, când Uniunea Europeană se confruntă cu mari probleme
economice și când euroscepticismul are valori în creștere în unele țări ale Uniunii,
tenacitatea, inteligența politică și vizionarismul lui Grigore Gafencu, calități
remarcabile și demonstrate, sunt mai actuale ca oricând și consider că ar trebui să
constituie pentru noi, cei care trăim în acest spațiu unit, un model de urmat. Demersurile
sale europene din exil ne îndreptățesc să-l postăm pe Grigore Gafencu, chiar dacă
contribuțiile sale nu sunt, încă, unanim recunoscute, alături de părinții fondatori ai
Uniunii Europene.
Prin exemplul său, Grigore Gafencu este un vector peste timp, demonstrând forța
credinței nestrămutate într-un ideal: edificarea Uniunii Europene. Argumentul
reiese din afirmația lui: „Cred cu putere în ideea unei Europe Unite, idee pentru care
muncesc din toată inima”, spunea concetățeanul nostru într-un interviu acordat unui
post de radio american, la 23 septembrie 1948. Se poate spune că, și grație credinței
sale, au putut fi escaladate obstacolele care au divizat Europa aproape jumătate de
secol, edificându-se, astfel, acea Europă Unită la a cărei constituire Grigore Gafencu
și-a adus contribuția sa remarcabilă.
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INFLUENŢE ALE POLITICILOR UNIUNII
EUROPENE ASUPRA SECURITĂŢII
NAŢIONALE
Col. prof. univ. dr. Constantin IORDACHE1
Rezumat
Revizuirea Constituției, în anul 2003, prin armonizarea textului cu
legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene, a compatibilizat valorile
fundamentale româneşti cu instituţiile similare europene. Eforturile pentru
integrarea armatei naţionale în structurile de securitate euroatlantice au
determinat alinierea instituţiilor juridice militare la standardele occidentale,
cu trecerea de la o armată de masă (sistemul clasic defensiv, cu încorporarea
obligatorie), la o armată modernă profesionistă.
În procesul de aderare la instituţiile de securitate euroatlantice, a
fost necesară reorganizarea şi retehnologizarea forţelor armate, adaptarea
cadrului naţional legislativ în vederea realizării flexibilităţii necesare luării
deciziilor de participare a forţelor şi mijloacelor la misiuni în afara teritoriului
naţional.
În Constituţia României, Art. 118, se stipulează „în condiţiile legii şi
ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie
la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni
privind menţinerea sau restabilirea păcii”, prevăzându-se, în continuare, că
„pe teritoriul României pot intra, staţiona, desfăşura operaţiuni sau trece
trupe străine numai în condiţiile legii sau ale tratatelor internaţionale la care
România este parte”.
Cuvinte-cheie: UE, Constituție, legislație, modernizare, guverne, parlamente
INFLUENCES OF EUROPEAN COMMUNITY POLICIES OVER
NATIONAL SECURITY
Summary
The revision of the Constitution, in 2003, through the harmonization of its
text with the legislation of the EU members has created compatibility between
1
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the Romanian fundamental values and the similar European institutions.
Efforts towards the integration of the national army in the Euro-Atlantic
structures have determined an alignment of military and juridical institutions
with the Occidental standards. In the process of adherence to the Euro-Atlantic
security institutions, reorganization and technology improvement were
necessary; also an adaptation of the national legislative frame was necessary
in order to achieve the needed flexibility for making a decision regarding the
participation of forces and resources in missions outside the national territory.
Article 118, from Romania’s Constitution, stipulates: “the army
contributes to the collective defense in the systems of military alliances and
participates to actions concerning peace maintenance or restoration”, also
stating that “in Romania’s territory foreign troops can enter, stay, develop
operations or pass only in the conditions of the law or the international treaties
to which Romania belongs”.
Keywords: UE, Constitution, legislation, modernization, administrations,
parliaments

L

iderii politici din spaţiul Uniunii Europene (U.E.) se confruntă cu o
problematică complexă, un adevărat paradox. Pe de o parte, cetăţenii vor
ca autorităţile să găsească soluţii la problemele majore cu care se confruntă, dar, pe
de altă parte, nu au încredere în instituţiile şi politicile comunitare.
Această situaţie, recunoscută de parlamentele şi guvernele naţionale, devine
deosebit de complexă la nivelul Uniunii Europene, mai ales pentru faptul că Uniunea
este adesea percepută ca o realitate îndepărtată.
Instituţiile democratice şi reprezentanţii cetăţenilor, atât la nivel naţional, cât
şi european, au datoria să asigure respectarea dreptului U.E. Aceasta este condiţia
necesară pentru elaborarea unor politici eficiente şi relevante.
În virtutea tratatelor existente, U.E. trebuie să îşi adapteze instituţiile şi să
stabilească mai multă coerenţă în politicile sale pentru a se putea vedea mai clar ce
reprezintă ea pentru cetăţenii U.E.. O uniune coerentă va fi mai puternică şi va avea
o poziţie favorabilă în procesul extinderii şi globalizării. Reforma trebuie realizată
astfel încât oamenii să vadă schimbările cu mult înaintea altor modificări ale tratatelor
U.E..
Introducerea de politici şi strategii necesită efort din partea tuturor instituţiilor,
a guvernelor statelor şi a autorităţilor din administraţiile locale, în actualele şi
viitoarele state membre. Comisia Europeană trebuie să-şi concentreze atenţia asupra
priorităţilor cuprinse în misiunile pe care i le conferă legislaţia U.E.: dreptul la
iniţiativă, aplicarea politicilor sociale şi economice.
Indiferent de felul în care politicile U.E. sunt pregătite şi adoptate, modul în
care se realizează trebuie să fie mai transparent şi uşor de urmărit. Comisia va oferi
informaţii la zi, prin Internet, despre pregătirea politicilor şi trecerea lor prin toate
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etapele luării unei decizii.
Trebuie să existe o interacţiune puternică cu autorităţile regionale (locale) şi
cu societatea civilă. Statele membre poartă răspunderea principală pentru realizarea
cooperării unionale.
Principalele teme aflate în dezbatere la nivel european sunt: schimbările
climatice, biotehnologiile (organismele modificate genetic), protecţia şi conservarea
solului.
Înscriindu-se în contextul internaţional, România a ratificat convenţia-cadru
a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Prin ratificarea convenţiei şi prin
adoptarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, România şi-a
manifestat clar preocuparea privind schimbările climatice globale şi angajamentul
politic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate.
Protocolul de la Kyoto a intrat în vigoare la nivel internaţional la 16 februarie
2005. Primele acţiuni în plan naţional au fost realizate în iulie 2005, odată cu adoptarea
Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice (S.N.S.C.). Concretizarea
strategiei a fost făcută prin adoptarea Planului Naţional de Acţiune privind schimbările
climatice, care include si acţiunile pentru implementarea acestuia.
România susţine obiectivul general al U.E. de reducere cu 30% a emisiilor
de gaze cu efect de seră de către ţările dezvoltate până în anul 2020 (faţă de anul
de referinţă prevăzut de Protocolul de la Kyoto), în contextul finalizării cu succes
a negocierilor internaţionale, pentru a îndeplini angajamentul intern al U.E. de a
stabiliza temperatura medie globală cu maximum 2 grade Celsius (şi angajamentul
intern de reducere cu 20%).
Politica de mediu în România s-a rezumat, până în prezent, la adoptarea
şi aplicarea standardelor europene, fără a exista o abordare proactivă. România
urmăreşte iniţiativele europene în materie, participă la grupurile de lucru, contribuind,
astfel, la elaborarea şi stabilirea noilor norme în materie.
Piaţa muncii din România a suferit profunde transformări generate de reformele
economice. Condiţiile sociale au determinat accentuarea migraţiei, care au cauzat, la
rândul lor, scăderea constantă a populaţiei şi, implicit, a populaţiei active implicată
în economie.
România îşi concentrează eforturile asupra celor trei priorităţi prevăzute de
Agenda Lisabona revizuită: atragerea şi menţinerea mai multor oameni pe piaţa
forţei de muncă, reinserţia şomerilor pe piaţa muncii, îmbunătăţirea adaptabilităţii
întreprinderilor şi lucrătorilor, precum şi creşterea investiţiilor în capitalul uman.
Aceste elemente vor asigura convergenţa cu prevederile conţinute în obiectivele
strategiei de dezvoltare durabilă – problema demografică, migraţia şi elementele
asociate, cum ar fi sănătatea populaţiei şi aspectele sensibile ale sărăciei.
În privinţa forţei de muncă, îmbătrânirea populaţiei, precum şi problemele
demografice sunt direcţii ce se află în atenţia autorităţilor române, deoarece efectele
acestora pot avea consecinţe pe plan economic. În acest context au fost luate măsuri
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în ceea ce priveşte sistemul de pensii, prelungirea vieţii active, atragerea pe piaţa
muncii a tinerilor, flexibilitatea programului de muncă, reconcilierea vieţii de familie
cu cea profesională.
Egalitatea de şanse ocupă un loc important în domeniul social, atât în ceea ce
priveşte egalitatea între femei şi bărbaţi, cât şi integrarea persoanelor cu deficienţe.
Teme de actualitate privind sănătatea publică privesc, în primul rând,
problemele ridicate de alimentaţia nesănătoasă care are consecinţe în numărul
mare al persoanelor supraponderale, dar şi în ceea ce priveşte numărul mare al
îmbolnăvirilor. În aceste condiţii, starea de sănătate a populaţiei are un impact major
asupra muncii şi, deci, asupra economiei, astfel trebuie acordată o atenţie sporită unei
nutriţii sănătoase, la care se adaugă mişcarea fizică, ce reprezintă un factor important
pentru starea de sănătate a populaţiei.
Politicile naţionale în domeniul forţei de muncă, sănătăţii, asigurării sociale
sunt în concordanţă cu politicile la nivel european atât în privinţa transpunerii
legislaţiei, cât şi în aplicarea acesteia.
Este însă foarte important ca autoritățile române să promoveze un dialog
deschis cu cetățenii săi, prin consolidarea transparenței reformelor întreprinse în
cadrul mecanismului de cooperare şi verificare, inclusiv în ceea ce priveşte corupţia.
Este esenţială existenţa unei voinţe politice constante de reformare a sistemului
judiciar şi de luptă împotriva corupţiei.
România va primi sprijin pentru eforturile sale de reformă a sistemului judiciar
şi de combatere a corupţiei. Acest sprijin va include orientarea finanţării CE în cadrul
diferitelor programe disponibile pentru România, asupra sprijinului în favoarea
consolidării instituţionale şi a programelor de formare legate de reforma judiciară şi
de lupta împotriva corupţiei.
Profesionalizarea armatei ‑ o altă temă de mare anvergură care necesită o
abordare juridică specială ‑ implică un nou cadru politico-militar şi juridic pentru
Armata României şi pentru capacitatea sa de reacție rapidă. O prioritate specială va fi
acordată unor noi pachete legislative de planificare a forțelor, generare de capacități
pentru misiunile U.E. şi dislocare în teatrele de operații militare.
A fost dezvoltată o transformare a structurilor de forțe, care presupun trecerea
de la asigurarea apărării teritoriale la protejarea şi promovarea intereselor naţionale,
ale aliaților, într-un mediu internaţional complex. Noua structură de forțe va permite
creşterea capacităților de reacție rapidă, dislocabile şi sustenabile în teatrul de
operații, îmbunătăţirea contribuției militare la întreaga gamă de operații sub egida
U.E.. În această perioadă s-au concretizat noi abordări în domeniul politicii de
apărare a României, prin dezvoltarea diplomației militare.
Asigurarea suveranității naţionale, apărarea spațiului aerian, securizarea
căilor de comunicații şi de transport reprezintă priorități pentru România în spaţiul
administrativ al Uniunii Europene. Se impune, în mod stringent, modernizarea flotei
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de transport strategic, dezvoltarea sistemului de control aerian naţional.
Procesul de reformă a sistemului militar naţional nu poate fi complet fără
transformări fundamentale în toate componentele sale, inclusiv în domeniul
achizițiilor, al tehnologiilor utilizate şi al logisticii. Modernizarea managementului
achizițiilor pentru apărare, în vederea armonizării practicilor şi metodelor utilizate cu
cele existente în ţările membre ale N.A.T.O. şi ale U.E., a presupus implementarea
unui pachet de acte normative care să asigure gestionarea unitară şi coerentă.
Tratatul Uniunii Europene de la Lisabona, 2009 conferă noi competențe în
domeniul cooperării administrative, militare şi de afaceri interne (este prevăzută
crearea unui Parchet European). Pe lângă redenumirea politicii europene de
securitate şi apărare (P.E.S.A.), în politica de securitate şi apărare comună (P.S.A.C.),
U.E. consacră principiul solidarității statelor membre în fața riscurilor de securitate
regională.
Clauza de „apărare reciprocă” relevă că, dacă unul dintre statele membre va
face obiectul unei agresiuni armate, celelalte state au obligația să-i ofere asistență
prin orice mijloace (inclusiv militare). Această clauză exprimă pentru prima dată o
„solidaritate militară” proprie statelor membre U.E. şi distinctă de cea conferită de
Art. 5 din Tratatul Organizației Nord Atlantice (N.A.T.O.). Uniunea Europeană poate
executa misiuni specifice pentru lupta împotriva terorismului, misiuni de prevenire a
conflictelor şi misiuni de stabilizare postconflict. Uniunea Europeană se va baza pe
forțele naţionale sau multinaționale, puse la dispoziție de către statele membre.
U.E. are instituții cu competențe specifice domeniului politico-juridico-militar,
capabile să se conexeze la nivelul european (naţional) pentru asigurarea spațiului de
securitate şi apărare comună. U.E. respectă identitatea națională a statelor membre,
structurile fundamentale constituționale şi funcțiile esenţiale ale statului în planul
asigurării integrității teritoriale statale, pentru menținerea ordinii publice interne.
Conform Art. 118, alin. 1 din Constituția României „armata este subordonată
exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a independenței şi a
unității statului, a integrității teritoriale a ţării şi a democrației constituționale. În
condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata
contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară şi participă la
acţiuni privind menținerea sau restabilirea păcii”.
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării va trebui să aibă noi atribuții pentru
o eficientă conlucrare cu noile instituții europene, precum Comitetul Politic de
Securitate şi Agenția Europeană pentru Armament, Cercetare şi Capabilități Militare
(activează sub autoritatea Consiliului de miniștri al U.E.).
Această agenție europeană are ca principală misiune identificarea obiectivelor
de capacitate militară ale statelor membre şi evaluarea respectării angajamentelor de
capacități puse la dispoziție de către statele membre ale U.E.
Spaţiul juridic unic european asigură protecţia drepturilor omului, dezvoltarea
economică în România, precum şi nevoia de securitate şi integritate teritorială.
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Uniunea Europeană duce o politică externă comună bazată pe dezvoltarea solidarității
reciproce a statelor membre, precum și pe identificarea problemelor de interes general.
Uniunea Europeană respectă obligațiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord
pentru statele membre care consideră că apărarea lor comună se realizează în cadrul
N.A.T.O. Pentru punerea în aplicare a politicilor de securitate şi de apărare comune,
statele membre pun la dispoziția U.E. capacități civile şi militare pentru a contribui
la realizarea obiectivelor stabilite. Statele membre sunt obligate să-şi îmbunătățească
progresiv capacitățile militare.
România va trebui să identifice necesitățile operaționale, să promoveze
măsurile necesare satisfacerii lor şi să contribuie la întărirea bazei industriale şi
tehnologice în sectorul de apărare.
Uniunea Europeană mobilizează toate resursele militare în vederea: prevenirii
amenințărilor teroriste pe teritoriul statelor membre; protejării instituțiilor democratice
şi a populației civile de un eventual atac terorist. Managementul situațiilor de criză, în
domeniul securității naţionale, capătă valențe noi în funcţie de nevoile de securitate
ale U.E. la momentul respectiv.
Legislația militară românească trebuie să devină suplă, dinamică şi capabilă să
răspundă exigențelor politicii militare ale U.E.
România va trebui, în etapa următoare, să valorifice la maximum poziția sa
geostrategică şi să joace un rol activ în cadrul sistemelor de securitate si de cooperare
economică.
Statul va avea în politica de asigurare a securității naţionale două orientări
majore care trebuie să constituie ghidul de conduită în perioada care urmează:
înfăptuirea unei politici externe capabilă să asigure creşterea rolului României în
cadrul sistemelor de cooperare regională şi globală; înfăptuirea unei politici interne
de reformare a întregului sistem de securitate bazat pe abordarea integrată a unor
procese şi instituții, cu programe de dezvoltare şi sisteme de interacțiuni diferite
dar a căror rezultantă să fie în măsură să răspundă prompt gamei largi de riscuri şi
amenințări.
Strategia de securitate națională a României relevă, în acest sens, următoarele
obiective: „păstrarea independenței, suveranității, unității şi integrității teritoriale
a statului român, în condiţiile specifice integrării ţării în Uniunea Europeană;
garantarea ordinii constituționale, consolidarea statului de drept şi a mecanismelor
democratice de funcţionare a societăţii româneşti; asigurarea libertăţilor
democratice ale cetăţenilor, a drepturilor şi îndatoririlor constituţionale, a egalităţii
şanselor, perfecţionarea sistemului politic şi dezvoltarea modalităţilor de realizare a
solidarităţii sociale, aprofundarea reformei în justiţie, întărirea autorităţii instituţiilor
statului, consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legii; relansarea
economiei naţionale, combaterea sărăciei şi şomajului, perfecţionarea mecanismelor
economiei de piaţă şi a disciplinei financiare; dezvoltarea societăţii civile şi a clasei
de mijloc; asigurarea stabilităţii sistemului financiar-bancar şi a echilibrului social;
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modernizarea instituţiilor de apărare a ordinii publice, garantarea siguranţei
cetăţeanului; optimizarea capacităţii de apărare naţională în strictă conformitate
cu standardele U.E.; îmbunătăţirea capacităţii de participare la acţiunile
internaţionale pentru combaterea terorismului şi a crimei organizate; îmbunătăţirea
stării de sănătate a populaţiei şi protecţia copilului, dezvoltarea instituţiilor
de educare, cercetare şi cultură; reforma administraţiei publice şi dezvoltarea
regională, în corelaţie cu practicile şi reglementările europene; armonizarea
relaţiilor interetnice şi edificarea statului civic multicultural, având drept garanţii
ale securităţii participarea socială, integrarea interculturală şi subsidiaritatea în
actul de guvernare; acţiuni diplomatice şi o politică externă creativă, dinamică şi
programatică, bazată pe respectarea tratatelor şi acordurilor internaţionale, la care
România este parte, a obiectivelor şi principiilor Cartei O.N.U.; diversificarea şi
strângerea legăturilor cu românii care trăiesc în afara graniţelor ţării; participarea
activă la acţiunile de cooperare internaţională pentru combaterea terorismului şi a
crimei organizate transfrontaliere; dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate şi a unei
conduite participative pe plan regional, pentru consolidarea stabilităţii şi rezolvarea
crizelor; asigurarea securităţii ecologice; implicarea societăţii civile în realizarea
obiectivelor strategiei de securitate”.
În domeniul politico-administrativ, realizarea obiectivelor de securitate
națională solicită dezvoltarea capacității normative a statului român, prin măsuri
adoptate în mod democratic, care să respecte principiul separării puterilor în stat şi
să asigure reforma instituţională şi administrativă. Statul, ca organizator al coeziunii
naţionale şi sociale, trebuie să devină o instituții suplă şi eficientă.
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VIAȚA POLITICĂ ROMÂNEASCĂ
ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC,
DECENIUL CONSTITUȚIEI
- Decada brătienistă, Decada Constituției (1919-1928) Asist. univ. drd. Dan CARBARĂU1
Abstract
Primul deceniu interbelic a însemnat pentru România una dintre
perioadele cele mai pline de realizări politice din istoria țării. Astfel, în această
perioadă, s-a refăcut România mare, s-a respins atacul trupelor maghiare ale
lui Bela Kun, desființându-se, în acest fel, Ungaria sovietică a acestuia și
s-a trecut la construirea unei vieți politice democratice. Touși, cea mai mare
realizare a primilor zece ani postbelici o reprezintă adoptarea Constituției.
Cuvinte-cheie: Primul Război Mondial, România Mare, democrație,
Constitiuție
Résumé
First interbelic decade signified for Romania one of the most rewarding
periods of political history. Thus during this period, was restored the Great
Romania, was pushed back Bela Kun’s Hungarian troops dismantling, thus, its
Soviet Hungary and was started to build a democratic political life. However,
the greatest achievement of the first ten years in post war era was the adoption
of the new Constitution.
Key word: First World War, Great Romania, democracy, Constitution

Î

ncheierea primului război mondial și semnarea acordurilor de pace de la
Paris, din 1919, avea să schimbe fața politică a Europei și a lumii. Crearea
Ligii Națiunilor, dispariția marilor imperii multinaționale (țarist, habsburgic și
otoman), trasarea granițelor statale plecându-se de la principiul naționalităților,
s-au dorit a fi tot atâția pași pe calea creării unei lumi mai sigure. România, nu fără
peripeții, a fost admisă cu statut de aliat la lucrările Conferinței de pace, reușind
în acest fel să-și atingă obiectivul pentru care intrase în război: aducerea tuturor
1
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teritoriilor românești în cadrul acelorași granițe.
După o absență de aproape un an (ianuarie-noiembrie), Ion I.C. Brătianu revine
în fruntea guvernului în toamna anului 1918 și, deținând și portofoliul Externelor, va
fi șeful delegației României la lucrările Conferinței de Pace de la Paris. Pe scena
politică internaţională, nemulțumit de modul în care Marile Puteri înțelegeau să
conducă lucrările Conferinței de pace, Ionel Brătianu retrage, în septembrie, delegația
română de la lucrări, provocând o criză la nivelul relaţiilor dintre părţi. Pe cea
internă, în aceeași lună, motivând situația existentă pe plan internaţional, Brătianu
demisiona din fruntea guvernului, regele însărcinându-l pe generalul Artur Văitoianu
cu formarea noului cabinet, un cabinet condus din umbră de acelaşi I.I.C. Brătianu.
Sarcina principală a noului guvern a fost organizarea alegerilor parlamentare, alegeri
care se desfășurau, pentru prima dată pe baza votului universal.
În urma alegerilor, niciun partid nu a reușit să obțină majoritatea, ceea ce
impunea formarea unui guvern de coaliţie. De menționat că, la aceste alegeri, Partidul
Naţional-Liberal nu reușea să obțină majoritatea parlamentară, deși guvernul care se
găsea în fruntea ţării era controlat de ei.
Odată cu intrarea trupelor române în Budapesta, pentru a alunga regimul
comunist impus în această țară de Bela Kun, criza se adâncește. În cele din urmă,
Consiliul Suprem Aliat somează România să îşi retragă trupele din Ungaria şi să se
supună condiţiilor înscrise în tratatele de pace. Ca urmare, guvernul A. Văitoianu
demisionează, la sfârșitul lui noiembrie 1919, în locul său fiind format un cabinet
condus Al. Vaida-Voevod.
Noul guvern era constituit din reprezentanții coaliției mai multor partide (printre
care Partidul Naţional Român, Partidul Țărănesc, Partidul Țărănesc din Basarabia,
Partidul Democrat al Unirii din Bucovina etc.), dar rolul preeminent l-a avut Partidul
Naţional Român, care obținuse, de altfel, şi cel mai mare număr de mandate în
Parlament. Acest Parlament a fost cel care a ratificat, la 29 decembrie 1919, unirea
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România. Deși a luat mai multe măsuri
pentru reluarea stării normale de lucruri în țară (ridicarea stării de asediu, eliminarea
cenzurii), guvernul Vaida-Voevod nu a reușit să elimine tulburările provenite din
starea economică dezastruoasă de după război, dar şi din neîndeplinirea în totalitate
a reformei agrare. Ca atare, cabinetul Vaida-Voevod este nevoit să demisioneze la
începutul lunii martie, 1920.
În aceste condiţii, regele Ferdinand apelează la generalul Al. Averescu,
însărcinându-l cu formarea unui nou guvern. Numirea generalului avea la bază mai
multe considerente: în primul rând, din perspectiva coroanei, se estima că generalul
va reuși să reinstaureze ordinea în țară, fiind ceea ce se putea numi „o mână de
fier”. În al doilea rând, din perspectivă politică, ca fost comandant militar, generalul
se bucura de un imens prestigiu printre țăranii care luptaseră alături de el pe front.
Se putea deci estima că, în situația dizolvării Parlamentului, partidul generalului ar
fi putut întruni majoritatea necesară pentru formarea unui guvern puternic. În fine,
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în favoarea aducerii la putere a Ligii Poporului pleda şi sprijinul pe care această
formațiune politică o avea din partea mai multor personalități politice şi culturale ale
vremii (Take Ionescu, C. Argetoianu, N. Titulescu, P.P. Negulescu, O. Goga etc.), dar
şi, fapt nu lipsit de importanţă, de sprijinul lui I.I.C. Brătianu.
Guvernul, instalat la 13 martie 1920, a dizolvat Parlamentul şi a organizat noi
alegeri. Cum era de așteptat, Liga Poporului a câștigat detașat, având astfel asigurat
sprijinul pentru îndeplinirea programului propus. Primele măsuri luate au fost de
natură să îmbunătățească sistemul administrativ şi financiar. În plan economic, în
vara anului 1921, s-au votat legile reformei agrare pentru toate provinciile ţării.
Act normativ de o deosebită importanţă, legea privind reforma agrară îndeplinea
promisiunile făcute țăranilor în timpul războiului. Împroprietărirea țăranilor avea un
deosebit efect pe plan social (prin aceea că dădea satisfacție majorității populației),
dar şi pe plan politic (pierderea proprietăților însemna sfârșitul influenţei marilor
proprietari de terenuri). Tot în cadrul vieţii politice trebuie semnalat şi faptul că,
în primăvara anului 1921, prin scindarea Partidului Socialist din România lua
naștere Partidul Comunist din România, o filială a Internaționalei a III-a comuniste,
fapt care îl determina pe ministrul de Interne, C. Argetoianu, să aresteze întreaga
delegație care votase această afiliere2. Pe plan extern, activitatea lui Take Ionescu în
domeniul politicii externe a dus la înființarea Micii Antante (România, Cehoslovacia
Iugoslavia) o alianță care se dorea furnizoare de stabilitate în Balcani.
În vara anului 1921, prin proiectul de naționalizare a unor întreprinderi,
cabinetul Averescu a intrat în conflict cu liberalii. Ionel Brătianu, speculând şi dorința
deosebită a lui Take Ionescu de a ajunge prim-ministru, îl făcea pe acesta să-şi prezinte
demisia, fapt care atrăgea demisia întregului cabinet, la 16 decembrie 1921. Nu e
mai puţin adevărat nici faptul că, venit la putere pe un val de simpatie şi încredere,
guvernul Averescu nu a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor, pierzând-şi astfel
o mare parte a suportului alegătorilor.
Se constituia astfel, la 17 decembrie, un guvern condus de Take Ionescu.
I.I.C. Brătianu îşi ținuse promisiunea. Totuşi doar parțial, întrucât la cererea noului
prim-ministru de a dizolva Parlamentul, regele s-a opus. Cu toate eforturile depuse,
noul prim-ministru nu a putut găsi susținători printre șefii celorlalte partide, fapt
care atrăgea, în ianuarie 1922, votul de blam din partea Parlamentului şi retragerea
cabinetului Take Ionescu. Era ultima acțiune semnificativă a unui Partid Conservator
în România.
Într-adevăr, la acea vreme, pe lângă Partidul Conservator-Democrat al lui Take
Ionescu mai exista şi Partidul Conservator-Progresist al lui Alexandru Marghiloman.
Dacă primii dispăreau de pe scena politică, absorbiți de Partidul Naţional, la scurtă
vreme de la moartea liderului lor, survenită în 21 iunie 1922, aceștia din urmă nu
aveau nici ei o situație mai bună. Aceasta e demonstrată de faptul că, la alegerile
Ioan Scurtu – Istoria României în anii 1918-1940, Evoluţia regimului politic de la democrație la dictatură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, p. 76
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din martie nu a obținut nici un mandat, intrând într-un accelerat proces de disoluție.
Cu toate apelurile făcute de Al. Marghiloman, destrămarea filialelor teritoriale nu
mai putea fi oprită. Lipsiții de orice perspectivă, conservator-progresiștii începeau
să caute soluţii, orientându-se către alte partide. Cum o înţelegere cu naționalii lui
Maniu, care fusese prima opțiune, nu mai putea avea sorți de izbândă din pricina
intrării aici a takiştilor, susținătorii lui Al. Marghiloman s-au îndreptat către Partidul
Poporului. Fuziunea cu gruparea condusă de Al. Averescu înfăptuindu-se, după
moartea liderului conservator, la 10 mai 19253.
Această absorbție punea capăt existenței formațiunii politice conservatoare în
forma sa clasică în România adică cea susținută de marea proprietate şi reprezentând
o alternativă viabilă la guvernare doar în prezenţa votului de tip cenzitar.
La 22 ianuarie 1922, era constituit guvernul I.I.C. Brătianu. Ca de fiecare dată
după o perioadă în care se aflau în opoziție, liberalii reușeau să strângă rândurile şi să
revină la putere. Nu e mai puţin adevărat că regele nici nu avea alte opțiuni dat fiind
faptul că celelalte două partide importante, naționalii lui Iuliu Maniu şi țărăniștii lui
Ion Mihalache nu reușiseră să ajungă la un numitor comun.
După venirea la putere, Ionel Brătianu dizolvă Parlamentul şi stabilește
alegeri pentru Adunarea Constituantă. Într-adevăr, în urma transformărilor prin
care trecuse ţara după încheierea războiului, modificarea Constituției era o acțiune
absolut necesară. În vederea câștigării alegerilor s-au format diverse coaliţii. Astfel,
pentru a-i putea combate pe liberali a existat o primă apropiere între I. Maniu şi I.
Mihalache. Pe de altă parte, liberalii îi atrăgeau de partea lor pe Ion Nistor, liderul
bucovinenilor şi pe Ion Inculeţ, din partea Basarabiei. Alegerile din martie 1922 erau
câștigate, detașat, de către liberali aceștia obținând 222 din cele 369 de mandate. Cu
toate acestea, fără coaliția realizată cu cele două grupări, din Basarabia şi Bucovina,
Partidul Naţional-Liberal n-ar fi întrunit cele 2/3 din numărul mandatelor necesare
pentru a putea modifica Constituția4.
La 29 martie 1923, se publica în „Monitorul oficial” textul noii Constituții.
Aceasta, făcută pe calapodul celei de la 1866, consfințea actele de unire din anul
1918, proclama România stat naţional unitar, egalitatea deplină, în fața legii, a tuturor
cetățeniilor, deplina libertate a conștiinței, de întrunire sau a presei. În plus, includea
şi legile care se găseau la baza reformei agrare, ceea ce făcea ca acestea să nu mai
poată fi modificate. În conformitate cu Constituția, în România era instituit un regim
democratic, o monarhie constituțională, Parlamentul fiind cea mai importantă putere
în stat.
Anul 1923 avea să aducă şi apariția pe scena politică a ţării a primei formațiuni
de extremă dreapta. Într-adevăr, în luna martie lua naștere, la Iași, Liga Apărării
3
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Naţional-Creștine. Condusă de profesorul A.C. Cuza, L.A.N.C. era puternic
naționalistă şi antisemită. Cu organizarea la nivel teritorial al noii formațiuni fusese
însărcinat Corneliu Zelea Codreanu, un apropiat al lui A.C. Cuza. În deceniul următor,
pe fondul degradării treptate a nivelului de trai dar şi pe fondul unui curent general
european de exacerbarea a mișcărilor naționaliste, C.Z. Codreanu avea să devină o
figură proeminentă a vieţii politice româneşti.
În 1924, două evenimente atrăgeau atenția pe scena politică românească. În
primul rând este vorba de încercarea de fuziune pe care I. Maniu şi I. Mihalache
încercau să o realizeze. Era, evident, o acțiune menită să încerce formarea unui partid
suficient de puternic pentru a putea face faţă, în lupta electorală, liberalilor. Şi cum
Partidul Naţional deținea controlul opțiunilor alegătorilor în Transilvania, iar Partidul
Țărănesc era al doilea partid ca pondere din vechiul regat, era normal ca o apropiere
între cele două partide să fie căutată. Dar discuțiile purtate între cele două partide (de
la țărăniști, C. Stere, iar de la naționali, V. Goldiş) nu au adus nici un rezultat şi, din
cauza faptului că aripa conservatoare din Partidul Naţional (foștii adepți ai lui Take
Ionescu) nu dorea ca în structurile de conducere ale formațiunii care ar fi rezultat să
se găsească un reprezentant al aripii de stânga, aşa cum era C. Stere. Cum Partidul
Țărănesc făcuse deja importante concesii, nu dorea ca printre acestea să fie inclusă
şi despărțirea de C. Stere, care era principalul teoretician al partidului5. Ca atare,
negocierile dintre cele două partide au fost întrerupte.
Un al doilea eveniment l-a reprezentat „Legea Mârzescu”, intrată în vigoare
la finele anului 19246. Aceasta a fost dată în intenția de a preveni formarea oricărei
asociații care să atace persoana sau proprietatea. Ea a folosit ca bază legală pentru
scoaterea în afara legii a Partidului Comunist din România al cărui principal scop era
tocmai modificarea formei de proprietate.
Permanent în căutarea unei soluţii prin care să se poată opune cu succes
liberalilor, Partidul Naţional fuziona, în martie 1925, cu Partidul Naționalist. Această
fuziune aducea în rândul susținătorilor lui I. Maniu două personalități notabile ale
vieţii social-politice a vremii: N. Iorga şi C. Argetoianu. Ca urmare a acestui act, N.
Iorga devenea vicepreședinte al Partidului Naţional.
Dar, evenimentul de prim ordin care a marcat sfârșitul anului 1925 şi începutul
anului 1926 a fost criza dinastică. Aceasta a avut la bază cea de-a doua renunțare la
tron a prințului moștenitor Carol. Ca urmare a acestei situaţii, la 31 decembrie 1925,
se reunea Consiliul de Coroană pentru a discuta această deosebit de gravă problemă.
Toți cei prezenți au susținut că vor sprijini hotărârea regelui Ferdinand, indiferent
care va fi aceasta. În urma acestui Consiliu de Coroană, s-a luat hotărârea de a se da
curs scrisorii de renunțare la tron pe care principele Carol o semnase, şi de a trece
succesiunea la tronul României asupra lui Mihai, fiul principelui.
Hotărârea Consiliului de Coroană a fost ratificată de Parlament, la 4 ianuarie
5
6

Ioan Scurtu (coord) – Istoria românilor, vol. VIII, p. 228
Monitorul Oficial – nr. 279 din 19 decembrie 1924, apud. Ioan Scurtu – Evoluţia…, p. 80

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

71

UNIVERS JURIDIC
1926, cu aceeași ocazie stabilindu-se şi componența regenței în cazul în care Mihai
ar fi ajuns pe tron înainte de majorat. Regența era formată din principele Nicolae
(fratele lui Carol), patriarhul Miron Cristea şi Gh. Buzdugan (preşedintele Înaltei
Curți de Casație).
În primăvara anului 1926, cu puţin timp înaintea expirării mandatului,
Parlamentul vota o nouă lege electorală. Aceasta stabilea că partidul care obținea
în alegeri cel mai mare procent dar nu mai mic de 40% din voturile exprimate era
declarat partid majoritar. Acesta primea în mod automat 50% din mandate, restul
fiind împărțite între toate partidele, inclusiv cel majoritar7. Această lege a fost energic
contestată de toate partidele aflate în opoziție. Cu toate acestea, legea nu a fost
abrogată, odată cu părăsirea puterii de către liberali, mai mult, ea fiind folosită în
continuare de toate partidele politice implicate în lupta electorală.
În martie 1926, după patru ani de guvernare, liberalii se retrăgeau de la putere.
În aceste condiţii atât Partidul Naţional cât şi Partidul Țărănesc aveau aspirații
firești pentru a lua locul liberalilor în fruntea treburilor politice ale ţării. Cu toate
acestea, regele Ferdinand, sub directa influenţă a lui Ion I.C. Brătianu, îl însărcina,
cu formarea unui nou guvern pe generalul Al. Averescu. Noul cabinet, instalat la 30
martie 1926, trebuia să urmeze linia politică impusă de liberali (condiție cu care Al.
Averescu fusese de acord atunci când preluase puterea).
Alegerile pentru Parlament, desfășurate în luna mai, aveau să aducă, normal,
victoria categorică a Partidului Poporului care obținea peste 52% din voturi şi 292
de mandate8.
Puși în fața unui fapt împlinit, atât I. Maniu cât şi I. Mihalache, ambii cu
pretenții la guvernare, reluau, în primăvara lui 1926, acțiunile pentru realizarea
fuziunii. De data aceasta, întrucât era evident că acționând separat nu i-ar fi putut
învinge pe liberali, dar şi pentru că Partidul Naţional pierduse mai mulţi membri
importanți, cei doi lideri de partid au negociat direct, ajungând la un acord în vara lui
1926. În octombrie s-au ținut, la Bucureşti, congresele celor două formațiuni politice
în care majoritatea celor prezenți se pronunțau în favoarea fuziunii. Se năștea astfel,
la 10 octombrie 1926, un nou partid, Partidul Naţional-Țărănesc, a cărui președinție
era deținută de I. Maniu, şi care avea să reprezinte principalul adversar al liberalilor
în perioada următoare. În plus, pe de o parte, grație programului său, noua formațiune
politică reunea un număr foarte mare de susținători, dar şi, pe de altă parte, un aparat
administrativ foarte bine pus la punct, cu filiale la nivelul fiecărui județ al ţării.
În acelaşi timp, Al. Averescu, încercând să iasă de sub tutela liberală printr-o
politică economică diferită de cea liberală, dar şi printr-o încercare de apropiere de
principele Carol, intra în conflict cu I.I.C. Brătianu. Când, în primăvara lui 1927,
generalul îi cerea șefului liberal să-l lase să guverneze după cum crede de cuviință,
soarta cabinetului era pecetluită9.
7
8
9
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Prilejul folosit de Ionel Brătianu pentru a-l înlătura pe generalul Averescu s-a
ivit în momentul când regele Ferdinand îi cerea primului ministru să realizeze un
guvern de uniune națională. Încercând să pună în aplicare voința regelui, generalul
Averescu s-a îndreptat către Partidul Naţional-Țărănesc dar a fost refuzat. Nereușind
să ducă la îndeplinire misiunea, Al. Averescu demisiona la 3 iunie 1927.
Evident, în acest timp, Ionel Brătianu căuta o formulă de a reveni la putere. În
acest fel se explică, aducerea la putere, la 4 iunie 1927, a lui Barbu Ştirbey, cumnatul
său, administratorul domeniilor coroanei şi prietenul intim al reginei Maria. În
guvernul Ştirbey nu intra nimeni dintre oamenii politici „cu greutate” ai vremii (ca
exemplu, primul ministru deținând nu mai puţin de trei portofolii – Interne, Externe
şi Finanţe), fapt care făcea acest cabinet extrem de vulnerabil. Primind aceeași
însărcinare, aceea de a face un guvern de concentrare, B. Ştirbey nu reușea să ajungă
la o înţelegere cu I. Maniu, situație care îl determina pe I.I.C. Brătianu să-şi retragă
reprezentanții din cabinet, provocând, după numai 17 zile de guvernare, demisia
acestuia10. În aceste condiţii, regele îl însărcina, la 21 iunie 1927, cu formarea noului
cabinet pe Ion I.C. Brătianu. Noul guvern anunța alegeri pentru cele două Camere
pentru data de 7 iulie, alegeri care aduceau o mare majoritate liberală, aceștia, în
cartel cu Partidul Țărănesc (dr. N. Lupu), obținând 61,69% din voturi adică peste
80% din mandate). Partidul Naţional-Țărănesc a obținut cel mai mare număr de
voturi dintre partidele de opoziție, reușind să dispună de 54 de mandate în Cameră11.
La scurtă vreme de la instalarea noului guvern, România intra în doliu în urma
morții, la 20 iulie 1927, a regelui Ferdinand. Fără să fi fost o personalitate puternică
(s-a aflat tot timpul sub influența lui Ionel Brătianu), regele Ferdinand rămâne
monarhul sub a cărui domnie s-a înfăptuit idealul unității româneşti.
În aceste condiţii, guvernul liberal trebuia să asigure intrarea în vigoare
a Regenței. Trebuia, de asemenea, să asigure respectarea ordinii, întrucât mulţi
dintre politicienii vremii, pentru a lovi în cabinetul liberal, nu s-au sfiit să prezinte
varianta revenirii pe tron a principelui Carol ca pe singura în măsură să readucă
liniștea internă. Dar, din nefericire, Ion I.C. Brătianu nu mai avea ocazia să îşi atingă
obiectivele propuse întrucât, la 24 noiembrie 1927, înceta din viaţă. Se stingea astfel
unul dintre marii oameni de stat ai României, liderul vieţii politice româneşti dar şi
unul dintre principalii artizani ai unificării ţării. În urma morții lui I.I.C. Brătianu,
Regența numea în fruntea guvernului pe fratele său mai mic, Vintilă care devenea, în
acelaşi timp, şi preşedinte al Partidului Liberal.
Noul prim-ministru avea însă de înfruntat mari dificultăți interne. Era vorba,
pe de o parte, de criza economică şi financiară prin care trecea ţara dar şi, pe de altă
parte, de opoziția pe care I. Maniu şi partidul său o opuneau liberalilor. La cererea
Regenței, V. Brătianu a încercat o apropiere de naţional-țărăniști, dar colaborarea
propusă (un Parlament cu 55% liberali şi 45% naţional-țărăniști şi recunoașterea
10
11
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de către aceștia a actului de la 4 ianuarie 1926) s-a lovit de refuzul ferm al lui I.
Maniu. În fond, divergențele existente între cele două partide nu proveneau din
recunoașterea sau nu a Regenței, ele având cauze mult mai profunde a căror bază se
regăsea în diferențele programatice ale celor două. Cu toate acestea, I. Maniu folosea
propaganda carlistă ca un factor de presiune asupra Regenței şi a liberalilor. Evident
însă, aducând în discuție această variantă, I. Maniu contribuia la crearea unui curent
din ce în ce mai favorabil revenirii în țară a principelui Carol12.
În campania dusă împotriva guvernului liberal Partidul Naţional-Țărănesc era
sprijinit de Partidul Social-Democrat, dar şi de Partidul Naţional al lui N. Iorga,
fapt care făcea ca liderii acestor partide să ia parte activă la manifestațiile de protest
organizate de naţional-țărăniști.
Disputa pe care guvernul liberal a dus-o cu reprezentanții Partidului NaţionalȚărănesc avea să se întindă pe toată durata anului 1928 şi avea să aducă, în final,
la căderea primilor. Într-adevăr, presiunile venite din partea naţional-țărăniștilor au
culminat cu marea adunare populară pe care partidul a convocat-o la Alba Iulia, la
începutul lunii mai 1928. Simultan cu aceasta, urmau să se desfășoare acţiuni similare
ale simpatizanților acestui partid şi în alte mari orașe ale ţării.
În plus, incapacitatea guvernului V. Brătianu de a contracta un important
împrumut extern cu ajutorul căruia să gestioneze criza financiară a avut consecințele
sale. La începutul lunii octombrie, V. Brătianu înainta Regenței un memoriu prin care
arăta necesitatea unui guvern de concentrare din care să facă parte, pe lângă liberali
şi naţional-țărăniști, şi Partidul Ţărănesc (dr. N. Lupu), Partidul Naţional şi Partidul
Poporului. Acestui memoriu i-a urmat un altul redactat o lună mai târziu. Se reluau
considerațiile făcute în cel anterior, specificându-se, în plus, că, dacă Regența nu lua
în considerare această soluție, guvernul avea să se retragă de la putere. Cum Regența
nu s-a grăbit să răspundă acestui memoriu, la 3 noiembrie 1928, Vintilă Brătianu
demisiona din funcția de prim-ministru13.
Regența încerca, prin încredințarea sarcinii de a forma un nou guvern lui N.
Titulescu, la 7 noiembrie 1928, formula unui guvern de coaliţie. Dar încercările
marelui diplomat român urmau să fie sortite eșecului, din cauza imposibilității de
a găsi o formulă de compromis. Evident, N. Titulescu îşi depunea, la 9 noiembrie,
mandatul.
Se forma astfel, la 10 noiembrie 1928, un guvern naţional-țărănesc condus de
I. Maniu care punea capăt „perioadei brătieniste” în care liberalii dominaseră scena
politică a ţării.
Prima decadă interbelică a fost dominată de câteva evenimente politice de
cea mai mare însemnătate. Pe plan extern, România reușea să semneze Tratatul
de Pace de la Trianon, atingându-și, astfel, obiectivul pentru care intrase în război
– reîntregirea granițelor. Pe plan intern, odată cu dispariția de pe scena politică a
12
13
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Partidului Conservator, dar și cu apariția unui mare număr de partide noi, apariție
datorată noilor condiții geopolitice în care se găsea țara, a dispărut și principiul care
stătuse la baza modelului de guvernare de până atunci: rotativa guvernamentală.
Trebuie precizat faptul că acest principiu al alternanței la guvernare a principalelor
două partide ale țării, dar și a rolului deosebit jucat în cadrul vieții politice românești
de către regele Carol I au făcut din România un factor de stabilitate în zonă și o putere
regională de care trebuia să se țină seama14.
Un al doilea eveniment politic deosebit de important a fost adoptarea noii
Constituții. Construită pe scheletul Constituției de la 1866, Constituția de la 1923
consfințea noile realități geopolitice ale țării și aducea România la nivelul celor mai
dezvoltate democrații europene ale vremii (introducerea votului universal fiind un
argument în favoarea acestei afirmații).
În fine, un al treilea fapt politic major a fost dominația pe care Partidul NaționalLiberal, prin persoana liderului său, I.I.C. Brătianu, a exercitat-o asupra vieții politice
interne. Chiar dacă nu s-a aflat în permanență la guvernare, prin influența pe care a
avut-o atât asupra regelui Ferdinand, cât și asupra celorlalți oameni politici ai vremii,
Ionel Brătianu rămâne personalitatea marcantă a acestei perioade.
Bibliografie selectivă
1. Ruşenescu, Mihail, Saizu, Ioan – Viața politică în România 1922-1928,
Editura Politică, Bucureşti, 1979
2. Scurtu, Ioan – Contribuţii privind viața politică din România: evoluţia
formei de guvernământ în istoria modernă şi contemporană, Editura ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988
3. Scurtu, Ioan – Istoria României în anii 1918-1940, Evoluţia regimului politic
de la democrație la dictatură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996
4. Scurtu, Ioan – Istoria Românilor, vol. VIII, Editura Enciclopedică,
București, 2003
5. www.apd.ro/carteaalbastra/parlamentul_romaniei.php
6. www.corneliu-coposu.ro

14

Vezi, în acest sens, rolul jucat de România în cadrul Războaielor balcanice 1912-1913

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

75

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

THEORETICAL REFLECTIONS
ON HETEROTOPIA AND ITS ROLE
IN CREATING A POSTMODERN
GEOGRAPHY OF IDENTITY
PhD student Cristina IVAN1
Abstract
Articolul se constituie intr-o incercare de delimitare conceptuală
a termenului de heterotopie, așa cum a fost acesta definit inițial de Michel
Foucault, parucrgând apoi o serie de conceptualizari mai recente, in scopul
identificarii rolului pe care acest concept il joaca astăzi în constituirea unei
geografii a identității postmoderne, cosmopolite și fluide.
Cuvinte-cheie: heterotopie, cadru, geografie umană, spațiu esențial
Abstract
This article represents an attempt to provide a conceptual framework
to the term heterotopia, as it was initially defined by Michael Foucault, and
then by the more recent attempts of various other theoreticians. The main aim
is to identify the role this concept plays in the formation of a geography of the
postmodern, cosmopolitan and fluid identity.
Keywords: heterotopia, framework, human geography, essential space
1. Introduction

T

ime and space are the two important coordinates that organize the
mappings of individual and collective identity. Our emplacement in the
converging point of these two coordinates provide us with the possibility to embrace
1
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multiple narratives about the self and nation, to develop multi-dimensionally and to
weave intricate patterns out of the latitudinal and longitudinal lines of our human
geography. Previous epochs have been focused on time as the core principle of
creating identity through memory of who we are, who our ancestors were and the
historical paradigm in which we lived. Others, on the other hand, in the rhetoric of
state power from Middle Ages to Modernity were the ones that have not managed to
undergo the same process of historical change, that were either less old, and thus not
yet civilized enough, or simply stoned into a version of the past that resembled the
simplicity of the first Adamic days. In other words, othering was performed just as
identity was gained, via accumulation of time past and thus…of memory.
The 20th century on the other hand, brought forth a growing focus on space,
partly because space was no longer something humans could discover and appropriate
and partly because in the rush of a more and more globalized world, spaces in the
plural started to inhabit us humans with their force of creation, contributing sometimes
harmoniously, and sometimes in completely diverging ways, to the creation of our
identity.
Memories of past selves that lead to our creation, that inhabited us collectively
or individually were replaced with memories of spaces that touched us, imprinted
on us and turned us into a map of their subjective significances. Space thus came
to represent the new measure by which late modernity and post-modernity used to
regulate and organize human activities in small sites in which the suppression of time
into simultaneity lead to a suppression of space into points of multiple convergences
and multiple dispersions.
In Foucault’s terms - The present epoch will perhaps be above all the epoch of
space. We are in the epoch of simultaneity: we are in the epoch of juxtaposition, the
epoch of the near and far, of the side-by-side, of the dispersed. We are at a moment.
I believe, when our experience of the world is less that of a long life developing
through time than that of a network that connects points and intersects with its own
skein. (Foucault, 1967, p.1).
Places like the mall, the cinema, the office grew from unifunctional to
multifunctional, engulfing private and public, work and leisure, one and many into
one unit fit for all, in which the flow from one to the other goes on unperceived and
unstoppable.
As a result, representations of memory and identity in their turn shift from
the axis of time to the axis of space, they get their own share of mutable space. But
since both memory and identity are objective and subjective at the same time, neutral
recordings and rich illustrations, fictionalized by the layers and layers of cumulated
experiences and narratives, what we get in the end is a space of contradicting
pluralities and diverging belongings… and in this, the spaces of memory and the
spaces of identity become connected to what Michel Foucault labeled, as early as
1967, as spaces of heterotopia.
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2. Attempts towards a definition of heterotopia.
The term heterotopia has had, since its introduction by Foucault, quite a
remarkable career, being further developed and used in architecture, and urban studies
as much as in literature and cultural studies. Literally, heterotopia (heteros and topos)
is a Latin expression meaning an other-place, a spatial unit that distinguishes itself
as different from the rest, as absolute alterity.
At the time when Foucault introduced this term in the preface of Les Mots et
les Choses, the term heterotopia was already used in medicine to define a particular
tissue that, though normal, grows at a different place that usual (Sohn, Heidi, in
Dehaene De Cauter, 2008, p.41-42).
Foulcault kept this notion of displacement and re-emplacement when discussed
his own understanding of heterotopia, as part of a radio talk on France Culture (1969)
and later on in a lecture given at Cercle d’études architecturales, in March 1967,
published as Des espaces autre by the French architecture journal Architecture,
Mouvement, Continuite in 1987.
For Foucault, heterotopia defined those spaces existing in any culture new
or old, that are “real places - places that do exist and that are formed in the very
founding of society - which are something like counter-sites, a kind of effectively
enacted utopia in which the real sites, all the other real sites that can be found
within the culture, are simultaneously represented, contested, and inverted. Places
of this kind are outside of all places, even though it may be possible to indicate their
location in reality. Because these places are absolutely different from all the sites
that they reflect and speak about, I shall call them, by way of contrast to utopias,
heterotopias.” (Foucault, 1967, p3).
So heterotopias are at the same time real and imagined places, governed by
principles that contradict, contest and invert reality in all the other real sites. A close
look at the way Foucault describes these places and their function across different
epochs gives us a telling illustration into how space itself evolved and changed its
functions.
In traditional societies, space, just as time, was constituted, according
to Foucault, as a hierarchical, vertical axis, descending from celestial to the
mundane and from sacred to profane. In this context, heterotopias were mere
localizations, their function being that of casting apart individuals in passage
(adolescents, brides, women menstruating, the sick etc.). As places where crisis could
be consumed, they suspended the laws that they helped maintain in the other sites of
society, which could thus remain untouched by indeterminacy, fluidity, transgression
and transformation. In other words, their role was to maintain structures fixed on a
mapping of a space with clear centre and margins.
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These binary and therefore balanced sets of sites were substituted in the modern
world, by other types of spatio-mental constructions. In a world without vertical axis,
in which reason governs spaces horizontally, heterotopias were no longer conceived
as locations, but rather as extensions of social space, enclosing this time deviations
from the rule of the reason.
From brothels to the asylum, and from the cemetery to the penitentiary,
heterotopic places were enclosing some form of deviation. But what Foucault brings
in quite spectacularly in his construction of heterotopias is the fact that figuring these
sites as extensions and not locations he in fact opens up space to a whole new type
of structuring, that goes beyond the hierarchical and vertical order of pre-modernity.
Stating that modern heterotopias are extensions, Foucault puts in place space as
connection of places, network, or how we would later on acknowledged it to be, grid
or fractal order. He also acknowledges that “heterotopia is capable of juxtaposing in
a single real place several spaces, several sites that are in themselves incompatible”
(3rd principle of heterotopia) and that “they have a function in relation to all the space
that remains”(6th principle).
This understanding of space, joined to similar great value conceptualizations
brought forth by Henri Lefebvre and other more recent theorizing of space of
Doreen Massey, Kevin Hetherington, Michiel Dehaene, Edward Soja, or Lieven De
Cauter, to name just a few, were enough to put space, and heterotopia, on a different
trajectory of thinking, and thus change the way we conceptualize our location within
more complex representations of spatial patterns.
While Foucault was writing at a time in which space had not been completely
de-sanctified, therefore still fostering a number of inviolable oppositions (private
vs. public, family vs. social, cultural vs. useful), we are now, half a century onward,
living in a time of complete dispersion of places into fluid space, with virtual social
networks dissolving reminiscent borders and distinct territorial margins.
Furthermore, as globalization increasingly makes our sense of rootedness
and memory agonize, we are moving fast into a new human geography in which
belonging and remembrance are about to be reinvented in the form of grids, series
and fractal representations.
And with it, we witness the third stage of heterotopia enacted. A heterotopia
that is no longer developed as an extension in the networked space, but rather in the
interstitial spaces created at the junction of multiple networks and patterns of a
more than ever fluid and continuous space.
In this context, one could venture to say, with Dehaene and de Cauter, that
heterotopic spaces in today’s post civil world have dramatically changed their
function, to engulf, emplace and give rise to the experience of place in the non-place
continuum that megacities create. “Rather than interrupting normality, heterotopias
now realize or simulate a common experience of a place” (Dehaene, de Cauter, 2008,
p.5).
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This repositioning from location to extension and from extension to
emplacement at the dawns of the third millennium makes heterotopia a crucial
concept in the understanding of how conceptualization and representation reinvent
themselves in the continuum of our practices and of our identities.
3. Way Forward
This all in one quality of the 21st century heterotopia, bringing together all
nations, despite their wars, engulfing dysfunctional memories and identities, trying
to redeem them in a form that only gets to be a collection in a museum in the end,
speaks of the challenges we face in mapping out a different kind of essential space.
One inhabited not by transgression, as we no longer live in a fixed world, nor by
deviation, as the network starts to dissipate into loose orderings of a different sort, in
which extensions are too difficult to spot.
The multiple networked society in which we live, the experiences that it presents
to us require a different kind of answer. And though extreme in representation, these
novels in fact speak about a reality that inhabits us all. It is the embodiment of what
Edward Soja defined to be the Third Space :”the space where all spaces are, capable
of being seen from every angle, each standing clear; but also a secret, a conjectured
object, filled with illusions and allusions, a space that is common to all of us yet
never able to be completely seen or understood, an unimaginable universe, or as
Lefebvre would put it, “the most general of products”. (Soja Edward, Thirdspace
Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Places, 1998, p. 56).
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MULTICULTURALISM,
SPAȚIU FINAL ȘI POST-ISTORIE
Reflecții asupra romanului Dinți Albi (Zadie Smith)
Drd. Cristina IVAN
Abstract
Articolul de față propune o privire reflexivă asupra ideologiei
multiculturaliste in spațiul britanic, identităților create la confluența dintre
tradiții și (micro)istorii, și mai ales, asupra tendințelor – la care asistăm azi
– de formare a unei noi paradigme conceptuale, dincolo de postmodernism,
multiculturalism și post-istorie. Aspectele emergente ale noii paradigme sunt
ilustrate prin discutarea unui studiu de caz – romanul Dinți Albi, al autoarei
Zadie Smith – una din cele mai relevante producții literare ale începutului de
secol XXI.
Abstract
The article offers some reflections upon the multiculturalist ideology
in the British space, the identities created at the convergence between
traditions and (micro)histories, and, especially, upon tendencies – which we
are all whitnessing today – to create a new conceptual paradigm, beyond
postmodrenism, multiculturalism and post-history.
The emerging aspects of the new paradigm are illustrated in a case
study - the novel White Teeth by Zadie Smith – one of the most relevant
literary productions at the dawns of the 21st century.

R

omanul de debut al lui Zadie Smith, intitulat Dinți Albi, reprezintă în
spațiul literar britanic, unul dintre acele momente rare de reflecție parodică
transformată în profeție. Publicat la începutul anului 2000, romanul explorează în
cheie ironică și comică povestea a trei familii între anii 1974 și 1992. Nu întâmplător,
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cele trei familii, cu istorii și eredități cât se poate de cosmopolite, își întretaie istoriile
în trecutul apropiat și îndepărtat al Commonwealth-ului, ajungând până la primii
colonizatori ai Indiei, Bengalului și Jamaicăi.
Însă, dincolo de firul narativ și de scriitura plină de volute spectaculoase a
autoarei, de ce ar fi acest roman unul esențial la început de mileniu? Și de ce ar fi
el subiectul lucrării de față? În opinia noastră, textul este unul esențial pentru
că prefigurează, interoghează și contribuie la construcția, prin reprezentare
imaginativă, a unui spațiu social multidimensional în care habitus-urile
puterii, violenței și comunicării,1 compun o paradigmă în construcție, dincolo
de postmodernism, de liberalism și multiculturalism, către o nouă tipologie
culturală, ale cărei trăsături în curs de coagulare sperăm să le putem evidenția,
așa cum se reflectă ele în scriitura lui Zadie Smith.
Pentru început însă, să urmărim firul narativ și compunerea modelelor
identitare esențiale:
Pe scurt, Samad Iqbal, un intelectual bengalez ce dorește cu ardoare să reitereze
modelul eroic al înaintașilor, și Archibald Jones, clasic prototip britanic, împărtășesc
experiența celui de-Al Doilea Război Mondial în timpul căruia leagă o prietenie
strânsă. Bengalezul Samad joacă rolul ambiguu de personaj eroic autopronunțat iar
englezul manifestă o umanitate pe cât de discretă, pe atât de comună. Douăzeci de
ani mai târziu, Samad imigrează și ajunge la Londra, unde se căsătorește cu Alsana,
formând un cuplu musulman tradițional, în care rolurile sunt negociate și renegociate
pe parcursul a trei decenii. Imposibilitatea afirmării profesionale (Samad) și spaima
de dezagregare a identității poartă cele două personaje în roluri multiple, de la
tradiționalism la cosmopolitism, fundamentalism și izolaționism.
Archibald Jones, pe de altă parte, după un divorț și o încercare eșuată de
suicid, o întâlnește, în prag de an nou și anunțat sfârșit al lumii, conform profețiilor
declamate public de Martorii lui Iehova, pe Clara, o negresă de origine jamaicană,
ce provine din comunitatea religioasă menționată. În încercarea de a se sustrage de
sub funesta influență a Martorilor, Clara, cu 20 de ani mai tânără, se căsătorește cu
Archibald.
Samad și Alsana au doi fii gemeni, Magid și Millat, care, în buna tradiție a
dublului, recompun și manifestă scindarea identitară a părinților. Ca dublu, imposibil
de disociat fizic, cei doi evoluează separat și opozitiv, pentru ca, în final, să revină
simbolic, așa cum vom vedea, la indistincția primară. Magid, trimis de tată în India
pentru a primi o bună educație musulmană, departe de influențele decadente ale
spațiului britanic, devine un înfocat anglofil cu convingeri seculariste, care crede în
evoluționism, superioritatea tehnicii și a legii. Millat, pe de altă parte, interiorizează
narațiunea imigrantului forțat să ocupe un loc limitrof la periferia Londrei și adoptă
Utilizate aici conform definiției furnizate de Pierre Bourdieu în lucrarea sa esențială Langage et pouvoir symbolique, Editions Fayard, 1982, asupra căreia vom reveni în cursul lucrării de față.
1
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treptat ideologia KEVIN, o organizație extremistă islamistă al cărui obiectiv este să
facă, prin orice mijloc, auzită vocea comunității musulmane reprimate.
Archibald Jones și Clara au la trândul lor o fiică, Irie, care prin adoptarea de
modele succesive, încearcă să își negocieze propriul spațiu în acest mix de identități
multiple, propuse de lumea academică, cea a ghetoului sau a extremiștilor religioși/
politici (Martorii Iehova, Kevin, apărători ai drepturilor animalelor).
Cea de a treia familie, Chalfen, ocupă centrul spațiului reprezentat, nu însă și
al narațiunii. Intervenția lor, similară celei a colonizatorului, este voluntară și are un
impact decisiv pentru marea majoritate a personajelor. Intelectual cu origini evreiești,
Marcus Chalfen este preocupat de experimente genetice pe care le consideră cheia
unui viitor reglementat și controlat de intervenția omului. Joyce, soția lui, inginer
horticultor cu orientări feministe, împărtășește pasiunea pentru experimente (florale
și nu numai), polenizări încrucișate și design organizat ale grădinii (implicit umane).
Marcus se implică activ în formarea lui Magid Iqbal și, într-o oarecare măsură a
lui Irie Jones. Joyce ia asupra ei sarcina, eșuată dealtfel, a corijării spiritului rebel
reprezentat de Millat. Ignorat în acest proces, propriul lor fiu mai mare, Joshua, se
revoltă împotriva experimentelor genetice ale tatălui, dedicându-se unei organizații
extremiste de apărare a drepturilor animalelor.
Romanul se încheie într-un ‚spațiu final’ (așa cum numește Smith penultimul
capitol) în care personajele acționează simultan și divergent pentru corectarea erorii
percepute ca sursă a răului. Conferința de prezentare a rezultatelor experimentelor
genetice realizate de Marcus Chalfen se transformă în loc de întâlnire al tuturor
personajelor și ideologiilor competitoare. Violența simbolică și fizică irump într-un
spațiu din care singurul personaj ce reușește să se extragă este chiar cobaiul acestor
experimente, șoarecele despre care știm însă că urmează să moară ca urmare a unui
cancer programat genetic de Marcus.
Tot o ieșire simbolică din marasmul ideologiilor și politicilor identitare, ca
și din istorie, propune Irie, care – ni se spune într-un scurt epilog, nouă, cititorilor
feminini, activi pe piața muncii, cu vârste cuprinse între 19 și 32 de ani –, șapte ani
mai târziu, are o fetiță cu tată indecis (Magid sau Millat, imposibil de determinat)
și formează un cuplu alături de Joshua Chalfen2. Ereditățile și tradițiile converg
nu însă pentru a fuziona ,într-un fericit tărâm multicultural’3, ci pentru a se anula
într-un gest ce se dorește eliberator de sub tirania istoriei. ‚Copilul lui Irie’, declară
vocea narativă, ‚nu va putea fi niciodată cartografiat, nu se va putea vorbi despre ea
cu certitudine... Într-o viziune, Irie a văzut un timp, nu îndepărtat de acum, în care
rădăcinile nu vor mai conta, pentru că nu vor mai putea avea semnificație, nu vor mai
trebui să aibă, sau drumul până la ele va fi prea lung, prea întortocheat, prea adânc
îngropat în pământul umed.4
2
3
4
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Smith Zadie, White Teeth, Penguin Books, London, UK, 2001, p. 541.
Smith, Zadie, Ibidem, p. 398.
Smith Zadie, Ibidem, p. 527.
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Romanul a fost scris și publicat la început de mileniu (anul 2000) – moment de
întretăiere crucială a mai multor paradigme conceptuale în plină schimbare.
În primul rând, anul 2000 este anul publicării Raportului Comisiei pentru
Viitorul Multi-Etnic al Marii Britanii, condusă de Bhikhu Parekh. Un act, primul
de acest fel, prin care guvernul Marii Britanii dorea să sistematizeze o declarație
de credință în materie de politică internă, făcută încă din anii 60 ai secolului trecut,
aceea de a favoriza diversitatea culturală și toleranța reciprocă, în defavoarea politicii
asimilaționiste. Raportul a iscat însă numeroase controverse. Configurând o viziune
asupra Marii Britanii ca o comunitate de cetățeni dar și, mai ales, de comunități,
raportul l-a făcut pe cel ce înființase Comisia, secretarul pentru afaceri interne Jack
Straw, să-i conteste rezultatele, pe motiv că nu reflectă importanța conceptului
unificator de ‘britishness’.5
Ideea de comunitate de comunități, dezvoltată în raport, a fost generată
de gânditorul canadian, citat, de altfel, în raport, Charles Taylor, cel care pune
la baza relațiilor umane caracterul dialogic, fundament al mecanismelor de
recunoaștere și legitimare. La baza ideii de comunitate de comunități ar sta, prin
urmare, multiculturalismul, el însuși definit ca “sumă a practicilor și tranzacțiilor
realizate între diverse tradiții etnice, culturale, religioase, ideologice etc., ce coexistă simultan și concurează la obținerea legitimității, dar și ca sumă de practici
reglementate prin care această concurență este împiedicată să conducă la acte de
suprimare a legitimității celuilalt.”6
Sentimentul de disconfort cu care raportul a fost primit de chiar cei care
lansaseră ideea realizării lui nu este, credem, întâmplător, el semnalând în fapt
discontinuitățile, punctele de divergență și dezarticulare a politicilor multiculturaliste.
Anul 2000 este, dealtfel, ultimul an în care multiculturalismul a putut fi
celebrat ca soluție creatoare a unui sens al istoriei ce mergea, univoc, în direcția
liberalismului, democrației și toleranței declarate, dacă nu interiorizate. Atacurile
teroriste de la 11 septembrie 2001 au reprezentat lebăda neagră a acestui început
de mileniu. 7 Terorismul homegrown ce a lovit lumea occidentală, și mai ales Marea
Britanie, din interior, ca urmare a acestui eveniment (vezi atacurile asupra sistemului
de transport urban din iulie 2007, atacul eșuat asupra aeroportului din Glasgow în
același an etc.) au schimbat paradigma în care se generează și dezvoltă astăzi relațiile
inter-etnice, inter-religioase și multiculturale.
Cel mai des citat argument pentru eșecul multiculturalismului este acela
că recunoașterea diverselor unități culturale le încurajează să rămână distincte și
ermetic închise una față de cealaltă, sub forma unui monoculturalism pluralist.8
Conform Gunning Dave, Race and Antiracism in Black Brisitsh and British Asian Literature, Liverpool University Press, Liverpool, UK, 2010, p. 108.
6
Gunning Dave, Ibdem, p 112.
7
Conform definiției date de Thaleb, Nicholas Nassim în cartea sa de referință Lebăda Neagră, Impactul foarte
puțin probabailului, Curtea Veche, București, 2008, p. 14-15: un caz izolat, aflat dincolo de tărâmul așteptărilor
obișnuite, cu impact deosebit, ale cărui explicații sunt identificate doar după producere, când devine predicatbil.
8
Sen Amartya în Gunning Dave, Ibdem, p. 110.
5
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Ceea ce face ca forța dialogică a naturii umane, atât de prețuită de promotorii
multiculturalismului, să se exprime, credem, prin segregare, în opoziții ce se
violentează reciproc pentru obținerea forței și legitimității.
Cum se regăsește, avant la lettre, acest început de nouă paradigmă în romanul
lui Zadie Smith? Așa cum am arătat în scurta relatare a firului narativ, la începutul
acestei lucrări, Smith configurează o istorie în care trecutul revizitează prezentul
pe canale numai de el știute, în care istoriile părinților sunt replicate, în ciuda
opozițiilor aparente, de fiii lor, și în care unii, reprezentanții imperiului, au
puterea de a-și legitima ontologia personală în detrimentul tuturor acelora
care se plasează (involuntar) la periferia imperiului discursiv și fals dialogic al
multiculturalismului.
Ceea ce propune Smith nou și vizionar este ieșirea din această realitate (con)
textuală. Dincolo de istorie și în pofida ei, dincolo de legitimitatea discursivă a
centrului și izolaționismul violent al marginii, ea creează un spațiu, denumit
în roman spațiul final, în care, ca parte a festivităților dedicate noului mileniu,
Marcus Chalfen urmează să își expună, spre observare, șoarecele prototip, rezultat
al experimentelor genetice. Experimente care, de altfel, au ca scop transformarea
vieții și a morții într-un eveniment predictibil, urmărit cu exhibiționism, din camera
de expoziție live. Aceasta devine, în lumea romanescă, ultimul spațiu, spațiul final.
Sensul lui apocaliptic, de sfârșit de lume, este anticipat și pregătit în capitolul anterior
intitulat Sfârșitul istoriei vs. ultimul om. Acesta este, evident, ecou intertextual al
cărții lui Francis Fukuyama – Sfârșitul istoriei și ultimul om,9 pe care însă Smith îl
tratează diferit și opozitiv prin eliminarea conjuncției copulative (și) în favoarea celei
adversative (vs.). Nimic întâmplător aici… Fukuyama susține, în cartea sa, evoluția
istoriei către un climax reprezentat de democrația liberală ce urmează a converge
către o sincronicitate post-istorică. Smith preia ideea unei sincronicități post-istorice
dezvoltată metaforic în spațiul final amintit (capitolul 19), în care toate personajele,
istoriile și spațiile discursive converg pentru a se exprima simultan, însă îi răstoarnă
semnificațiile ontologice. Contemporaneitatea democrației liberale este privită
printr-o oglindă ce demască în serie conflictele și disfuncționalitățile polifoniei
multiculturale. În acest spațiu final, ideologiile extremismului islamist (prin Millat și
gruparea KEVIN), ale extremismului religios (prin Hortense Bowden și Martorii lui
Iehova), ale susținătorilor drepturilor animalelor (prin Joshua Chalfen și organizația
extremistă căreia i se alătură), se întâlnesc pentru a da o replică violentă exponentului
discursului oficial neo-imperialist (Marcus Chalfen, a cărui expoziție este finanțată
din fonduri guvernamentale alocate festivităților pentru Noul Mileniu). În cronotopul
creat (spațiu timp la final de mileniu), Smith explorează cu umor interpretările
subiective ale actorilor implicați și reacțiile imprevizibile ce conduc la crearea in
vitro a germenilor unei noi ontologii.
În acest spațiu, conexiunile generos explorate de-a lungul romanului
9
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între personaje, etnii, clase sociale și grupuri culturale generează o realitate
multidimensională în care determinismul istoric este înlocuit de interacțiunea
plină de imprevizibil a agentivității umane cu ansamblul de dispoziții și roluri
construite social… Millat, Joshua și Hortense Bowden aleg, separat și simultan, să
violenteze simbolic și/sau fizic discursul dominant, a cărui desfășurare își propun să
o întrerupă prin mijloace, calculate, de Joshua și Millat, până la suprimarea fizică
prin crimă. Interesant și revelator, atât la Joshua, cât și la Millat, decizia nu este
una indusă prin voința individuală, ci potențată de presiunea grupului și consumul
de substanțe halucinogene…, ceea ce reduce semnificativ agentivitatea umană în
raport cu puterea simbolică a grupului dominant și arbitrarul indus de stupefiante.
Un ecou, cel mai probabil nici de data aceasta întâmplător, chiar dacă nu declarat,
al conceptului de habitus Bourdieu-ian10, manifestat de agenți în spații sociale
definite ca multidimensionale, guvernate de un sistem de coordonate a căror valoare
corespunde valorii asignate de variabilele ce le compun, precum volumul și tipurile
de capital deținute.
În concepția lui Bourdieu, ‘puterea simbolică reprezintă puterea de construire
a realității ce tinde să stabilească o ordine gnoseologică: sensul imediat al lumii (și
în special al lumii sociale). Ea presupune ceea ce Durkheim numește conformism
logic, adică o concepție omogenă asupra timpului, spațiului, numărului, cauzei,
care face posibil acordul între inteligențe11. Ori, ceea ce denunță Smith în acest
spațiu final polifonic, specific multiculturalismului, este exact lipsa de acord între
inteligențe și, prin urmare, incapacitatea de a construi și impune o ordine gnoseologică
acceptabilă și acceptată de agenții participanți. De aici transpare gradul ridicat de
indeterminare și incertitudine, generat de mult clamata incapacitate conștientizată
a subiectului postmodern de a se situa obiectiv în afara granițelor conceptuale ale
lumii în care se manifestă. Noua paradigmă propusă de Smith merge însă mai departe,
anulând implicațiile negative ale acestei indeterminări și incertitudini pe care postmodernitatea o gestiona parțial prin ironie și umor lucid.
Putem afirma, în context, că Smith celebrează incertitudinea ca formula a ieșirii
din istorie către o nouă lume, a cărui indeterminare presupune, în fond, rezistența la
scindare și mitoză, metaforic exprimată de copilul așteptat de Irie Jones.
„Copilul lui Irie nu va putea fi niciodată cartografiat, nu se va putea vorbi
despre ea cu certitudine... Într-o viziune, Irie a văzut un timp, nu îndepărtat de acum,
în care rădăcinile nu vor mai conta, pentru că nu vor mai putea avea semnificație,
nu vor mai trebui să aibă, sau drumul până la ele va fi prea lung, prea întortocheat,
prea adânc îngropat în pământul umed”.12
Pierre Bourdieu definește habitusul ca ansamblu de dispoziții care îl conduc pe subiect să acționeze și să
reacționeze într-un anume mod. Dispozițiile, la rândul lor, produc practici, percepții și comportamente care sunt
reglementate fără să fie în mod conștient coordonate de vreo regulă. (cf. Langage et pouvoir symbolique, Editions
Fayard, 1982.
11
Pierre Bourdieu, Ibidem, 205-206.
12
Smith Zadie, Ibidem, p. 527.
10
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Rezistând istoriei, noul copil și, implicit, noua lume, rezistă represiunii puterii
simbolice care nu se poate exercita în absența unor criterii de cartografiere. Însuși
termenul de cartografiere (eng. mapping), utilizat de Smith, evocă reprezentarea
spațială a sistemului social. Și din nou rezistând fixității impuse de cartografiere,
Smith ne propune un act de evadare din acest spațiu către necunoscut. Cum se va
contura acest necunoscut, sau noua paradigmă a începutului de mileniu ne putem
doar imagina. În cuvintele lui Nassim Taleb, un alt gânditor al începutului de secol
XXI, accesul și succesul sunt ale celui care învață să iubească volatilitatea13, capabil
să se reinventeze, să se redefinească perpetuu sub presiune, și care integrează
adversitatea ca factor de creștere și reziliență. Istoria și memoria rămân elementele
problematice ale acestei noi lumi. Deși intitulează ultimul capitol al cărții ‘Despre
Șoareci și Memorie’, Smith părăsește spațiul final al romanului fără să ofere o soluție
de integrare sau anulare a acestor două coordonate esențiale – istoria și memoria –
în noile categorii de practici și cogniții ale indeterminării și incertitudinii. Ceea ce
oferă cu certitudine însă, este o privire critică asupra multiculturalismului (ordinea
gnoseologică a prezentului, conform discursului dominant), în conjuncție cu o
primă viziune, fie ea și fugară, a unui nou spațiu social în formare. În fond, să nu
uităm, literatura, prin conjuncția limbii și a discursului, a categoriei structurante
de cunoaștere și a celei performative de comunicare, atentează nu doar la crearea
unei reprezentări sau realități secundare derivate, ci și la producerea unui spațiu
gnoseologic în care se redeschid noi forme de conceptualizare și articulare a pozițiilor
sociale și a interacțiunilor dintre ele.
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CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPTUL
DE INTELLIGENCE LA NIVELUL
UNEI ENTITĂŢI STATALE
Mihail BĂLAN1
Abstract
Scopul activității de intelligence este asigurarea stării de securitate,
preponderent prin producerea şi diseminarea informaţiilor pentru securitate.
Caracterul clasificat al produsului de intelligence este esenţial, întrucât
această activitate reprezintă o confruntare informaţională ce se derulează
permanent, la nivel inter şi intra-organizaţional, determinată de reprezentarea
corectă a dinamicii situaţiei operaţionale.
Intelligence-ul integrat asigură starea de securitate prin exercitarea
unor funcţii vitale în ansamblul puterii de stat, în principal de suport decizional,
avându‑se în vedere faptul că activitatea de informaţii nu este un scop în sine,
iar informaţia de securitate reprezintă o resursă strategică destinată doar
factorilor legal abilitaţi.
Cuvinte Cheie: intelligence, entitate statală, informaţie de securitate,
beneficiari legali, sisteme informative.
Abstract
The intelligence activity’s aim is to ensure the security status by security
informations producing and disemination.
Intelligence’s product clasified character is essential, because this
activity represents an informational confrontation in permanent evolution, at
inter and intra organizational level, caused by the correct representation of
operational status dynamics.
Integrated intelligence ensure the security status by vital functions in
the state power, regarding decisional support, in the way that the security
information is a strategic resource for abilited legal factors only.
Key words: intelligence, statal entity, security information, abilited legal
factors, informational systems.
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A. REPERE CONCEPTUALE

M

isiunea statului este de a guverna naţiunea în stare de securitate, sens
în care asigură nevoile acesteia privind apărarea, siguranţa şi ordinea
publică, impune temeiul juridic, protejează societatea prin instrumente politicojuridice împotriva agresiunilor din interior sau din exterior şi, în ultimă instanţă,
apelează la forme de violenţă organizată şi legitimă.
Principala condiţie pentru existenţa şi evoluţia unei naţiuni (entitate statală) în
stare de pace o reprezintă securitatea, în relaţie directă cu dezechilibrul stat‑naţiune
(cauză principală a diferendelor, element de continuitate la pace, criză şi război).
Instrumentele guvernării într-un stat sunt instituţiile, mecanisme de gestionare
a căror principală raţiune de existenţă şi funcţionare este identificarea, prevenirea
şi contracararea surselor de insecuritate, sens în care sunt învestite să creeze şi să
folosească resursele de putere: informația, capitalul şi forţa.
Entitățile statale pot fi clasificate ca:
a) centre de dominație, care au ca obiectiv guvernarea şi administrarea
socialului în beneficiul unor grupuri socio-politice, prin controlul, dominarea şi
supunerea popoarelor;
Evoluţia naţiunilor implică crearea şi menţinerea de organizaţii cu funcţii
gestionare care să dezvolte raporturi simetrice, însă statele care le administrează pot
dezvolta presiuni expansioniste (context în care se transformă în centre de dominaţie).
b) naţionale, ce reprezintă expresia politico-juridică şi administrativă conferită
funcţiei de gestionare a naţiunii prin voința poporului (democrația).
Statul naţional are ca misiune guvernarea naţiunii în stare de securitate (asigură
nevoile de apărare, siguranţă şi ordine publică, fără a se recurge la represiune sau la
teroare, prin menţinerea organizaţiilor militare în cadrul reglementărilor legale).
Informaţia este omniprezentă; ea se găsește, deci, în toate domeniile activităţii
umane şi, implicit, în procesul de securitate.
Rolul pe care informaţia îl deţine este unul fundamental, întrucât orice demers
destinat realizări şi prezervării stării de securitate (finalitate dezirabilă a apărării,
ordinii publice şi siguranţei naţionale) nu este posibil fără informaţii (pe care le
vom denumi – informaţii pentru securitate sau informaţii de securitate), acestea
constituindu-se în elemente structurale care asigură realizarea, de manieră preventivă,
a scopurilor privind cunoaşterea, decizia sau acţiunea în procesul de securitate.
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Informația este, în definiția dată de teoria informației, nedeterminare înlăturată sau
entropie a unui sistem dinamic și complex, deci ea înseamnă noutate și, pe această
bază, celulă de bază a cunoașterii. În actul guvernării și, evident, al oricărei acțiuni
eficiente, trinomul informație-cunoaștere-decizie este esențial.
Subsumată cunoaşterii, informaţia de securitate este vitală pentru identificarea
în timp oportun a surselor de insecuritate, prin intermediul ei fiind evidenţiaţi
provocările, pericolele, amenințările și vulnerabilitățile la acestea, factorii stimulatori
și cei perturbatori, forţe, mijloace şi metode uzitate, legături de cauzalitate şi repere
temporale.
Informația de securitate este esențială în calcularea riscului de securitate, care
poate fi definit, după unii autori, ca intersecție dintre mulțimea amenințărilor și cea
a vulnerabilităților la acestea (R=A.V), unde R este riscul, A mulțimile de pericole,
provocări și amenințări, iar V vulnerabilitățile la acestea, toate cele trei având valori
între 0 (lipsă) și 1 (maxim sau extrem) Ulterior, contribuind efectiv la calcularea
nivelului de risc (pentru că ea vine atât din spațiul provocărilor, pericolelor și
amenințărilor de securitate, cât și din cel al vulnerabilităților la acestea), informaţia
de securitate contribuie la generarea deciziilor şi acţiunilor necesare realizării şi
prezervării mediului de securitate.
În domeniul securităţii naţionale, intelligence-ul reprezintă:
„1. produsul rezultat din colectarea, procesarea, integrarea, analiza,
evaluarea şi interpretarea informaţiilor existente, referitoare la ţări, regiuni ori
fenomene transnaţionale;
2. date şi informaţii despre un adversar, obţinute prin observare, investigare,
analiză sau raţionament.”2
Structurile informative obţin şi valorifică în mod secret informaţii de
securitate către autorităţile abilitate (beneficiarii legali), pe parcursul a două etape
succesive, ce relevă modelul funcţional al intelligence-ului, respectiv:
- flux informaţional (obținerea şi transformarea fondului informativ inițial –
totalitatea datelor – în fond informativ intermediar);
- flux info-decizional, circuit cu dublă valență: prima - prelucrarea fondului
informativ intermediar şi obținerea celui finit (informaţii de securitate), iar cea de a
doua - recalibrarea fluxului informaţional pe baza reacțiilor / feed‑back‑ului primit
atât de la beneficiari, cât şi de la propriile structuri de informaţii.

2
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Informatii de securitate
Fond informativ
finit /complet
Feed-back
FLUX INFO-DECIZIONAL
Fond informativ
intermediar

Feed-back

Feed-back
FLUX
INFORMATIONAL

Fond informativ
de bază/initial

Informatii brute

Fig. 1 Modelul funcţional al intelligence-ului
Generic vorbind, în compunerea unei structuri de informaţii naţionale/
departamentale intră structuri specializate în obţinerea fondului informativ primar/
intermediar (culegere) şi exploatarea acestuia (având ca rezultat producerea fondului
informativ finit), precum şi servicii logistice.
Într-o primă etapă, la realizarea fondului informativ primar contribuie
resurse informaţionale - totalitatea datelor, informaţiilor, băncilor de date care, prin
organizare, relevanţă, disponibilitate şi utilizare adecvată, sunt necesare şi utile în
această etapă şi surse de informaţii –, elemente umane sau tehnici, mijloace, metode,
proceduri tehnice ori specializate care identifică şi furnizează date de referinţă pentru
securitate, precum şi elementele materiale care le conţin.
Sursele de informaţii3 utilizate în activitatea informativă sunt:
secrete: surse umane (agentură) tehnice (cercetare radioelectronică) şi
specializate (supraveghere operativă, investigaţii informative, constatare secretă,
evidenţe operative);
deschise: oficiale (cooperare între structurile informative ale sistemului
securităţii naţionale, solicitări de date către autorităţi şi instituţii publice, precum
şi cooperări cu structuri partenere străine) şi publice (mass-media, Internet, relaţii
3

Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate, Bucureşti, 2004, p. 14.
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publice, activităţi de documentare).
Fondul informativ intermediar (produse informaţionale cu rol de clarificare
şi completare a situaţiei operative) se obţine prin prelucrarea fondului informativ
iniţial, ce are ca reprezentare date /informaţii:
- de bază sau iniţiale (reprezintă descrieri ale stării de fapt; au o natură
neechivocă);
- brute (date neprelucrate de orice fel, ce pot fi utilizate în producerea de
informaţii);
- de cooperare (obţinute de către entităţile informative - în raport de
competenţe, în baza unor programe sau planuri comune de măsuri).

Pe parcursul prelucrării produselor informaţionale, cadrele structurii
informative decid asupra utilităţii datelor colectate în funcţie de situaţie, procedând
la integrarea lor în informaţii intermediare ori păstrarea acestora ca fond documentar.
În cea de-a doua etapă, prin prelucrarea informaţiilor intermediare, vor rezulta
produse informaţionale finite / complete (de securitate), ce pot fi valorificate către
beneficiarii legali.
Trebuie să facem o nuanţare:
Beneficiarii legali ai produselor informaţionale pot fi factori de decizie din structuri
militare (apărare, ordine publică şi securitate - principiul need to share) partenere, ori din
instituţii centrale ale statului, care deţin autorizaţie de acces la date clasificate.
Prima categorie poate beneficia de informaţii de securitate, în timp ce a doua categorie
de beneficiari poate fi informată cu produse de intelligence (materiale informative prelucrate
astfel încât să permită protejarea deplină a surselor de informare utilizate, care pot proveni
chiar din organizaţia/intimitatea fenomenului monitorizat).
Un decident care nu deţine autorizaţie de acces la date clasificate nu poate fi considerat
beneficiar al informaţiilor de securitate.

Informaţiile de securitate se pot împărţi la rândul lor în două categorii,
respectiv: de necesitate naţională (menite a contribui la apărarea valorilor şi
realizarea obiectivelor strategice, precum şi protejarea funcţiilor naţiunii şi a
resurselor de putere) şi de interes naţional (ce au în vedere prezervarea căilor de
realizare, susţinere şi promovare a intereselor fundamentale).
Acestea se constituie în suportul viabil al cunoaşterii nevoilor de securitate, al
fundamentării politicilor şi strategiilor în domeniul referenţiat şi în cele ce concură
la acesta, al avertizării oportune, exacte, corecte şi echidistante asupra posibilelor
situaţii critice, precum şi al deciziilor necesare prevenirii, contracarării sau înlăturării
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.
94

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
Raportate la factorul timp, produsele informaţionale sunt:
- previzionare (de anticipare şi prevenire);
- active (concomitente, în timp real, cu referire la procese în desfăşurare);
- pasive (post factum, cu referire la evenimente consumate)�.
Din punct de vedere al scopului şi utilităţii, informaţiile pot fi:
- indicii şi avertizări (evoluţii de actualitate, activităţi ale căror efecte pot
constitui ameninţări, caracterul de iminenţă al unei manifestări ostile, al unui atac
etc.);
- tactice (cu privire la adversar şi situaţia operativă);
- strategice (determinarea orientărilor de securitate ale unei ţări);
- pot prezenta o serie de aspecte de natură diversă (sociale, economice,
militare, geografice, tehnologice, biografice etc. cu posibil impact asupra valorilor şi
intereselor naţionale).
În acest context, prezintă interes şi următoarele criterii:
- sursa/originea şi/sau mijloacele de obţinere: HUMINT, TECHINT, SIGINT
(COMINT, ELINT, MASINT, ACINT, NUCINT, DEWINT, FISINT, RADINT,
RINT), PHOTINT, IMINT, COLINT, OSINT, ANAINT etc.;
- direcția şi sensul de vehiculare, conform circuitelor fluxului informaţionaldecizional: vertical descendente (comandă, reglare, organizare, colaborare etc.),
vertical ascendente (de raportare, informare, de execuţie), orizontale (de conlucrare,
de cooperare şi colaborare între structuri de acelaşi grad sau compatibile);
- preponderenţa elementelor componente: cantitative (situaţii statistice),
calitative (descriu un eveniment, relevă o concluzie ori previzionează o stare de fapt
etc.), de comparaţie (reflectă dinamica elementelor constitutive situaţiei operative şi
permit aprecierea stadiului de la o etapă la alta).
În cursul procesării produselor informaţionale primite, beneficiarul le evaluează
cantitativ şi calitativ, corelat cerinţelor de informare pe problematici bine definite.
Calitatea se bazează pe veridicitatea şi diversitatea surselor independente
de obţinere, iar noutatea şi oportunitatea sunt implicite calităţii. Pentru creşterea
calităţii, cantitatea de noutate şi gradul de oportunitate trebuie să direcţioneze
produsul informaţional pe sensul utilităţii (suport informativ şi confirmare decizie).
Valoarea informaţiei este dată nu doar de noutate, ci şi de măsura în care
conţinutul ei corespunde unei aşteptări şi unui scop, la baza cărora se află o necesitate
sau un interes.
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Calitatea informaţiei este dată de semnificaţia elementului în cadrul sistemului
beneficiar, coroborată cu relevanţa ei în raport cu baza de cunoştinţe a consumatorului,
respectiv cu utilitatea în atingerea scopului.
Caracterul clasificat al produsului de intelligence este esenţial, întrucât
această activitate reprezintă o confruntare informaţională ce se derulează permanent,
la nivel inter şi intra-organizaţional, determinată de reprezentarea corectă a dinamicii
situaţiei operaţionale (identificarea şi stabilirea evoluţiei viitoare a factorilor
perturbatori ai stării de securitate, care să permită adecvarea deciziei strategice pentru
prevenirea ori, după caz, contracararea sau înlăturarea ameninţărilor).
Aceasta implică o componentă de bază (flux informaţional pe coordonatele
sistem informativ - factori perturbatori ai securităţii) şi una superioară (fluxul
info‑decizional, furnizarea suportului decizional şi măsuri adoptate de instituţiile
statului în raport cu activităţile de natură a afecta securitatea).
Suplimentar, feed‑back-ul beneficiarilor legali (ce evidenţiază, printre altele,
calitatea informaţiei) induce caracterul complex al celei de‑a doua componente.
Pe baza acestuia (semnificaţia şi relevanţa informaţiei în raport cu baza de
cunoştinţe a decizionalului, utilitatea sa în atingerea scopului), vor fi reorganizate
demersurile informative ale structurii de informaţii, aspect ce reiterează confruntarea
informaţională superioară.
În aceste condiţii, se relevă ca obiective ale confruntării informaţionale�:
- dobândirea unei superiorități decizionale faţă de vectorii de insecuritate;
- crearea unor fluxuri informaționale-decizionale la parametri optimi, atât la nivelul
organizaţiei de informaţii, cât şi în cadrul instituţiilor strategice abilitate a dispune măsuri
pentru instituirea şi prezervarea stării de securitate;
- anticiparea deciziilor oportune şi eliminarea incertitudinii din procesul de conducere
strategică;
- dirijarea deciziei factorilor perturbatori prin obţinerea şi exploatarea unor potenţiale
de influenţă, potrivit intereselor de securitate naţională.

Pe aceste coordonate, putem aprecia că, în structurile informative ce nu
dispun de resorturi precum cele de cercetare penală, reţinere ori arestare preventivă,
va creşte importanţa confruntării informaţionale şi a activităţilor de cooperare intra
şi inter‑instituţională, fiind reţinută, ca necesitate, primirea, luarea în considerare
şi interpretarea feed‑back‑ului de la beneficiar, ca element de susţinere a calităţii
informaţiilor captate ori a produselor de intelligence generate.
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B. INTELLIGENCE
ENTITATE STATALĂ

- ACTIVITATE

INFORMATIVĂ

ÎNTR-O

Intelligence-ul, ca activitate informativă derulată în slujba unei entităţi statale,
constituie activitatea clasificată secret de stat, desfăşurată în scopul asigurării
avantajului competitiv instituţiilor statului în raport cu subiecţi ori organizaţii ale
căror acţiuni ostile se constituie în factori perturbatori cu consecinţe asupra stării de
securitate.
Dimensiunea strategică a intelligence-ului este reprezentată de:
- Comunitatea Naţională de Informaţii C.N.I. (intelligence integrat – I.I.) şi
- Comunitatea de Informaţii Multinaţională C.I.M. (intelligence integrat
stratificat – I.I.S.), cea operaţională fiind prezentă la nivelul serviciilor de informaţii
(intelligence).
Dimensiunea tactică este caracteristică componentelor sistemelor informative.

Fig. 2. Intelligence integrat stratificat
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La nivelul unei entităţi statale, intelligence-ul integrat este:
- coordonat, de regulă, de către unul dintre cei mai înalţi demnitari (preşedintele
ţării, vicepreşedinte, primul-ministru, preşedintele adunării reprezentative);
- condus nemijlocit de către o persoană cu rang înalt (uneori şeful principalului
serviciu de informaţii din statul respectiv), prin intermediul unor structuri manageriale
colective;
- controlat de puterile statului şi de societatea civilă prin mecanismele oferite
de sistemul democratic de organizare socială.
Ca sistem integrat de instituţii informative, C.N.I. cuprinde servicii autonome
sau departamentale de informaţii, respectiv, structuri informative specializate în
activităţi speciale (de sprijin informaţional).
Sistemele informative au ca funcţie căutarea şi culegerea de date, analiza
acestora şi transformarea lor (la nivelul C.N.I.) în informaţii de securitate necesare
deciziei strategice. De regulă, serviciile de informaţii parte a C.N.I. sunt organizate
pe structuri militare, dar statele cu democraţii consolidate utilizează tot mai frecvent
servicii civile de informaţii (caracterizate prin flexibilitate mai mare).
Cele mai eficiente şi puternice state dispun de structuri specializate în acţiuni
speciale (sprijin informaţional), ce utilizează mijloace şi procedee tipice acţiunilor de
luptă (culegerea de informaţii prin măsuri pro-active).
Astfel, unele dintre structurile informative aparţinând în special marilor
puteri, precum S.U.A., Rusia, Israel etc., care au imprimat activităţii de informaţii un
caracter ofensiv, dispun de servicii speciale pentru executarea acţiunilor ce au drept
scop influenţarea situaţiei operaţionale conform propriilor interese strategice (sprijin
informaţional, în domenii precum lupta antiteroristă).
Acestea sunt structurate, de regulă, în cadrul unor birouri tehnice, compuse
din specialişti care pun la dispoziţia structurilor de culegere sau de exploatare a
informaţiilor mijloacele tehnice necesare (arme speciale, concepute pentru diferite
tipuri de misiuni, material electronic etc.) sau subunităţi speciale, operaţionalizate cu
caracter permanent sau temporar, care culeg informaţii prin tehnici/mijloace specifice
luptei armate. În situaţia în care structurile informative nu dispun de servicii speciale,
utilizează în activitatea de sprijin informaţional forţele militare speciale.
Scopul activității de intelligence este asigurarea stării de securitate,
preponderent prin producerea şi diseminarea informațiilor pentru securitate.
În acest context, rezultă următoarele caracteristici ale intelligence-ului ca
resursă de securitate:
- este realizat de către reprezentanți ai unor structuri naţionale /de stat;
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- constă în utilizarea eficientă a unor tehnici, mijloace şi metode secrete, pentru
a asigura prezervarea valorilor şi materializarea intereselor conform necesităților de
securitate;
- este circumscris, în principal, producerii şi diseminării de informaţii.
Obiectivele intelligence-ului se subsumează funcțiilor securității şi constau în:
- cunoaştere - în sensul deţinerii capacităţii de a identifica tendinţele de evoluţie
a fenomenelor perturbatoare, cu consecinţe în planul securităţii;
- anticipare a variantelor posibile de materializare a tipurilor de ameninţări
existente ori prognozabile;
- prevenire - reducerea ori înlăturarea surselor generatoare de ameninţări la
adresa securităţii;
- contracarare – acţiunea prin care se blochează materializarea unei amenințări
ori se limitează efectele negative generate în consecință;
- susținere şi promovare a intereselor naţionale.
Ansamblul informativ are atribuții privind evaluarea şi prognoza evoluției
situației operative şi sprijină procesul de luare a deciziilor în stat.
În acest sens, este abilitat să elaboreze produse informaționale utile
beneficiarilor (verificate, exacte, pertinente şi concludente) – analize complexe,
concluzii şi previziuni asupra stării de securitate, care să sesizeze ameninţările
potențiale pentru a genera, pe cât posibil anticipativ, contextul informaţional (de
cunoaştere) necesar pentru protejarea valorilor fundamentale şi intereselor naţionale
împotriva oricăror acţiuni nelegitime/ostile.
C. CONCLUZII
Activitatea informativă are un caracter planificat şi sistematic, prin care se
evită paralelismele între structurile specializate şi este asigurat fluxul continuu şi
cuprinzător de informaţii de securitate.
Cele mai importante aspecte funcționale sunt ofensivitatea şi mobilitatea
(măsuri active şi complexe pentru cunoașterea amenințărilor şi realizarea obiectivelor
de securitate).
Acestea conferă, prin anticiparea şi previziunea situației operative, capacitatea
de a dobândi şi menţine iniţiativa şi de a controla tendințele evolutive ale amenințărilor
şi consecințelor.
Astfel, intelligence-ul integrat are ca determinant major îndeplinirea atribuțiilor
conferite prin lege structurilor informative – cunoașterea, anticiparea, prevenirea şi
contracararea amenințărilor la adresa securității, respectiv realizarea, susținerea şi
promovarea intereselor naţionale.
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Intelligence-ul integrat asigură starea de securitate (concept unitar / de
ansamblu, cu caracter imaterial) prin exercitarea unor funcții vitale în ansamblul
puterii de stat, în principal de suport decizional, avându‑se în vedere faptul că
activitatea de informaţii nu este un scop în sine, iar informația de securitate reprezintă
o resursă strategică destinată doar factorilor legal abilitați.
C.N.I. îi revine, pe lângă conducerea de ansamblu a confruntării informaționale
a tuturor categoriilor de structuri informative, şi funcţia de a concepe, planifica şi
conduce activitatea sistemelor de informaţii.
Intelligence-ul integrat are ca arie de manifestare sfera conducerii strategice
a statului respectiv şi înglobează elemente de decizie (opțiuni), de planificare
(elaborarea de planuri) şi acţionale (înfăptuirea deciziei).
Valoarea strategică a intelligence-ului modern rezultă din elaborarea
şi implementarea de strategii destinate acoperirii informative a zonelor de
responsabilitate (intelligence), obținerii şi valorificării informațiilor de securitate
pentru susținerea deciziei strategice într-o entitate statală (intelligence integrat) ori
uniune/alianță (intelligence integrat stratificat) – prin adoptarea şi punerea în aplicare,
de către autoritățile abilitate, a deciziilor oportune în ceea ce privește promovarea
oportunităților, prevenirea ori contracararea acțiunilor vectorilor de insecuritate,
în scopul instituirii şi prezervării securității naţionale, comune, colective şi prin
cooperare.
Apar astfel noi cerințe şi oportunități ce remodelează tiparul de bază prin
care se asigură suport informaţional beneficiarilor, care vor redefini relaţiile cu
C.N.I., schimbându-se accentul de la modelul centrat pe produsul analitic pentru
securitate spre un nou model, interactiv, care poate estompa distincția dintre furnizor
şi beneficiar.
Avem în vedere crearea şi susținerea unor parteneriate viabile în care C.N.I.
va întreţine circuite comunicaționale intense orientate între trei componente, situate
într-un mediu fluid: relații (conexiuni informative), expertiză şi nevoi.
Apreciem că inventarul beneficiarilor se va extinde şi la alte componente
de securitate națională, în care activează agenţii de stat şi locale, organizaţii
internaţionale, sectorul privat şi organizaţii non-guvernamentale.
Aceștia vor avea niveluri diferite de interacțiune cu C.N.I. (în raport cu statutul
de partener, client sau consumator), modul de abordare al conținutului informaţional
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fiind adaptat cu scopul de a oferi avantaje decizionale în ceea ce privește prevenirea
factorilor de risc cu manifestare în domeniul respectiv, contracararea amenințărilor
iminente ori eliminarea consecințelor materializării acestora.
Partenerii vor juca un rol semnificativ în confruntarea informațională
în condiţiile în care doresc susținere intensă şi personalizată pentru eliminarea
incertitudinilor, sens în care vor oferi sprijin semnificativ (expertiză, acces la propriile
rețele) pentru o implicare activă, confirmarea deciziei şi a concluziilor (vor căuta să
acorde şi să primească, la rândul lor, feed‑back la acțiunile şi politicile promovate).
Clienții vor prefera un rol mai mult consultativ bazat pe interacțiune apropiată
şi susținută, concentrat pe date relevante pentru agenda lor, iar consumatorii vor
accepta o relație mai mult tranzacțională cu comunitatea informativă, așteptând
răspunsuri rapide şi concise.
În final, putem estima că, elementul comun, dar care face diferența între
beneficiari în cadrul extinderii parteneriatului strategic în materie de intelligence,
va fi creşterea complexității produselor analitice furnizate, corelată cu amplificarea
substanțială a nevoilor şi expectanțelor privind informaţiile de securitate vehiculate.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. *** Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, cu modificările
şi completările ulterioare.
2. *** Legea 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român
de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
3. *** Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României, cu modificările
şi completările ulterioare.
4. *** Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din 18.11.2005 privind
organizarea şi funcţionarea Comunităţii Naţionale de Informaţii.
5. *** Strategia de securitate naţională a României, aprilie 2007;
6. Onişor, C.; Bălan, M.; Prună C. (2012) Intelligence şi management strategic
modern. Bucureşti: Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
7. Oiţă, R.; Onişor, C. (2011). Industria (semi)privată pentru securitate.
Bucureşti: Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
8. Maior, G. C. (2009). Noul Aliat. Regândirea politicii de apărare a României
la începutul secolului XXI. Bucureşti: Editura RAO International Publishing
Campany.
9. Maior, G. C. (2009). Incertitudine - gândire strategică şi relaţii
internaţionale în secolul XXI. Bucureşti: Editura RAO International Publishing
Campany.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

101

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
10. Toma, G. (2006). Managementul schimbării: incertitudini, certitudini,
creativitate. Bucureşti: Editura U.N.A.P. “Carol I”.
11. Tsang, S. (2008). Serviciile de informaţii şi drepturile omului în
era terorismului global. Geopolitica lumilor secolului XXI. Bucureşti: Univers
Enciclopedic.
12. Tzu, S. (2003). Arta războiului. Prahova: Antet XX Press.
13. Coldea, F. (2009). Tendinţe şi perspective în reforma serviciilor de
informaţii. Lucrare prezentată în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice cu
participare internaţională „Guvernare, securitate şi intelligence în secolul XXI” a
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, 6 noiembrie, Bucureşti.

102

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

ROMANIA AND RIGHT-WING
EXTREMIST BEHAVIOR:
A NETWORK APPROACH
PhD candidate Bogdan AITANA1
Abstract:
The 2011 Norway attacks conducted by Anders Breivik and his manifesto
“2083 - A European Declaration of Independence” have returned right-wing
extremism into the limelight of politics and the academic community.
The paper starts from the hypothesis that right-wing extremist entities
from Eastern and Western Europe tend to form an informal network, although
they don’t perceive themselves as such. Traditionally, right-wing extremist
organizations are closely-knit on the inside and isolationist on the outside.
However, socio-political evolutions in Europe, namely the creation of the
European Union and the technological transformations brought on by the
Knowledge Age have effectively forced them into establishing cooperation
relations.
By using the network society theoretical model developed by Manuel
Castells this study aims to prove that regarded as a whole all these bi-lateral
and multi-lateral relations form an informal network of organizations, which
share common goals and are united by ideological affinity. According to
Castells, a network has no center, just nodes with different functions, which is
in accordance with the autonomy claim of extremist entities and the manner in
which they relate among themselves.
The interaction between right-wing radical groups has multiple layers,
each providing valuable insight on the nature of the relations established.
Therefore, this paper addresses several types of ties: interconnectivity of sites,
organization and participation in common events, exchange of know-how and
transfer of ideology.
Furthermore, we have selected the case of the Romanian radical
nationalist organization Noua Dreaptă to serve as an example for the multiple
layers of interaction developed between far-right organizations in the Balkans
and similar entities from Western Europe.
1
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As other organizations of its kind, Noua Dreaptă claims total autonomy.
However, this study proves that it behaves just as a node within a wider
European network, replicating the model and adapting to the behavior of
similar organizations.
Keywords: right-wing extremism, network model, social media, site analysis
Abstract:
ROMANIA SI COMPORTAMENTUL DE EXTREMĂ DREAPTĂ: O
ABORDARE DE TIP RETEA
Atentatul comis de către Anders Breivik în 2011 în Norvegia, precum şi
manifestul său “2083 - A European Declaration of Independence” au contribuit la
readucerea extremismului de dreapta în atenţia decidenţilor politici şi a comunităţii
academic.
Studiul pornește de la ipoteza că organizaţiile de extremă dreapta din Europa
de Est şi Occidentală tind so formeze reţele informare, deşi ele nu se percep pe sine
astfel. În mod traditional, organizaţiile de extremă dreaptă au un nivel ridicat de
coeziune în interior şi adoptă un comportament izolaţionist în exterior. Cu toate
acestea, evoluţiile socio-politice la nivel european, în special crearea Uniunii
Europene şi tranformările tehnologice aduse de către Era Cunoaşterii le-au forţat
să iniţieze relaţii de cooperare.
Prin intermediului modelului teoretic al societăţii reţelelor dezvoltat de
către Manuel Castells, lucrarea îşi propune să demonstreze că dacă le privim în
asamblu toate aceste relaţii bilaterale şi multilaterale formează o reţea informală de
organizaţii, ce au obiective comune şi sunt unite de o anumită afinitate ideologică.
În opnia lui Castells, o reţea nu are un centru, ci doar noduri ce îndeplinesc diferite
funcţii, ceea ce este în perfect acord cu statutul autonom pretins de către aceste
organizaţii precum şi cu modul în care ele relaţionează.
Interacțiunea dintre grupările radicale de extremă dreaptă se desfăşoară pe
multiple niveluri, a căror studiere poate oferi informaţii valoroase privind natura
respectivelor relaţii. De aceea, lucrarea de faţă îşi propune să studieze diferite tipuri
de relaţii: interconectivitatea site-urilor, organizarea şi participarea în comun la
diferite evenimente, schimburi de bune practici şi transferuri ideologice.
Mai mult decât atât, am selectat cazul unei organizaţii Noua Dreaptă pentru
a ilustra multiplele tipuri de interacţiuni existente între organizaţiile de extremă
dreaptă din Balcani şi entăţi similare din Europa Occidentală.
Cuvinte cheie: extremism de dreapta, model reţea, reţele de socializare,
analiză de site
104

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
Introduction

A

s Breivik gave his deposition in the Norway massacre trial, many
questions have been raised regarding his claim on the existence of a
European extreme right network, the Knight’s Templar. The purpose of this study
is, however, much more limited in scope. We do not pretend to be able to offer an
answer for this puzzle, but instead using the theory developed by Manuel Castell, in
his now famous book The Network Society, we have tried to see whether the network
model can explain the manner in which entities promoting far-right ideas connect to
each other.
The paper starts from the hypothesis that in spite of their clearly-defined
hierarchies and emphasis on the national character, far-right organizations understand
the power potential offered by networks in the Information Age and consciously or
not tend to follow this pattern in their actions. To illustrate this hypothesis we have
chosen to do a site and content analysis of Noua Dreaptă, a Romanian organization
promoting ideas associated with the far-right. Our goal is to prove that through its
actions in the last years, this entity has behaved more or less as a node inside a wider
European far-right network.
Far-right groups in the Network Society
Concern over the possibility for far-right movements to exploit the benefits
of networking is not new, nor is it restricted to the academic field. For example,
the 2011 TE-SAT Report issued by Europol mentioned the existence of indicators
that individuals drawn to radical right-wing ideologies maintain close contact
throughout the EU. It is custom for White Power Music concerts to attract hundreds
of extreme right-wing sympathizers from all over Europe. Tourism to concerts and
demonstrations together with right-wing extremist music distributed on the Internet
are only some of the ways in which right-wing extremists are linked across borders2.
Another interesting aspect mentioned by the Europol report is the increasing
use by right-wing extremists of online social networking as a means of propaganda
and recruitment. One of the main points made by Castel in his book is the development
of information and communication technology together with an organizational
restructuring based on networking has become the key to ensuring productivity,
competitiveness, innovation, creativity and ultimately power and power-sharing3.
It has become clear that radical right-wing groups are aware of the advantages
Nora Langenbacher, Britta Schellenberg, „Introduction: an anthology about the manifestations and development
of the radical right in Europe” in Nora Langenbacher, Britta Schellenberg (ed), Is Europe on the Right Path? Rightwing extremism and right-wing populism in Europe, Friederich Erbert-Stiftung, Berlin, 2011, p. 22.
3
Manuel Castell, „Informationalism, network and the network society: a theoretical blueprint” in Manuel Castell
(ed.), The Network Society. A Cross-Cultural Perspective, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2004, p.
42.
2
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offered by the ICT revolution and have used the opportunities to increase their
influence. Nowadays, the Internet provides several “services” for extremist groups
ranging from: propaganda and publicity, fund-raising, recruitment and mobilization,
data collection, information exchange to planning and coordination4. All these
activities were conducted in the past through traditional means, but with lesser
impact and generating more vulnerability in relation to law-enforcement agencies.
Forums, blogs, social networks and microblogging have become instruments
employed by members of extremist groups to spread their message in the entire world,
by selling propaganda items online, organizing manifestations and them mobilizing
people to participate in them5.
After the Breivik incident, Europol director, Rob Wainwright warned against
the peril of the far-right becoming more and more active online, using social networks
to attract sympathizers6. His opinion appears to be validated by the armed attack
in Florence, where Italian Gianluca Casseri killed several street-vendors of African
origin. As in the case of Anders Breivik, Casseri expressed xenophobic, anti-Islamic
and anti-Semitic opinions on online forums. Moreover, after his death a Facebook
account was created, entitled “Gianluca died for us” with over 6000 sympathizers7.
The same situation can be found in Germany where far-right groups coordinate
more than 1000 sites and 38 online radio stations. According to a report of the Office
for the Protection of the Constitution in Germany, although extremists still favor
online forums they turn ever more frequently to social networks8.
Therefore, it is unlikely they have not developed the same awareness in what
concerns the network model. By organizing as a network they can increase their
competitiveness – from an electoral point of view, and their power by gaining access
to the resources and experience of similar organizations from other corners of the
world etc.
A recent study on European far-right organizations noted a trend towards
autonomy among these entities, illustrated by the development of the concept of
“comradeships” and “coalitions for action” – loose associations of right-wing
extremists that are active both on local and regional level9.
In “The Network Society”, an entire chapter is devoted on the manner in
which the network society has benefited political activism, enabling groups located
in various countries to connect and articulate around common objectives without
compromising their autonomy or specificity. According to Luther Gerlach, which
James A. Lewis, The Internet and Terrorism, Center for Strategic and International Studies, 2005 available at
csis.org/files/media/csis/pubs/050401_internetandterrorism.pdf accessed on April 10, 2011.
5
Maura Conway, “Terrorists’ Use of the Internet and Fighting Back”, Information and Security: an International Journal, vol. 19, 2006 available at http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=CAB359A39328-19CC-A1D2-8023E646B22C&lng=en&id=20642 accessed on April, 10 2011.
6
http://publicintelligence.net/scotland-yard-investigating-anders-behring-breiviks-alleged-meetings-with-ukmentor/ accessed on February 15, 2012.
7
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,803938,00.html accessed on February 15, 2012.
8
http://www.3news.co.nz/Right-wing-extremists-take-to-social-media/tabid/412/articleID/220634/Default.aspx
9
083338 accessed on March 6, 2012.
4
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Juris cites in his study, the “introduction of new information technologies has
facilitated transnational coordination and communication among contemporary
social movements”10.
Although these theories refer to far-left organizations, such as anarchists,
autonomists, and Castell’s global justice which are also known as anti-globalization
movements, the same ideas can be applied with some adaptations to far-right
movements. Firstly, we should take into consideration the elements which distinguish
far-right movements from the far-left and which may become obstacles in the face of
networking: the rigid hierarchical structure, the nationalist and xenophobic ideology.
However, it appears they have managed to overcome these obstacles, by
finding common goals which allowed cooperation and by acknowledging the power
which can be drawn out of been part of a network, mainly at political level. This idea
is supported by the creation of far-right groups such as the European National Front
and the Alliance of European National Movements.
Networks develop among themselves relations of either competition or
cooperation. Cooperation is based on the ability to communicate, which depends on
the existence of codes of translation and inter-operability between the networks or
on access to connection points11. In the case of right-wing extremist organizations,
communication is insured by the presumption of a similar collective identity.
Thus, sympathizers of these ideology define their identity as “white” and
people-related, believing it to be existentially threatened. This belief was summarized
by David Lane, an American rightwing extremist who stated that “We must secure
the existence of our people and a future for white children”12.
In this respect we can observe a difference between right-wing ideology in
Western and Eastern Europe. While in Western Europe, far-right entities protest
against “Islam”, “Muslims” 13 and warn against the dangers of “multiculturalism”, in
Eastern Europe far-right parties in Hungary, Slovakia and Romania promote radical
nationalist ideologies targeting the Roma minority, the Jewish community and other
national minorities14. Uniting for a common goals, in this case against a common
enemy insures cooperation between far-right groups. A good example for this type of
logic is the relation established between Romanian Noua Dreaptă and Italian Fuorza
Nuova, which I have analyzed below.
Furthermore, networks work on a binary logic: inclusion/exclusion, which
favors the ideology promoted by extremist organizations, which see the world in
Luther Gerlach, “The Structure of Social Movements: Environmental Activism and its Opponents,”, CA: Rand,
Santa Monica, 2001, pp. 289–310 apud Jeffrey S. Juris, „Networked social movements: global movements for justice” in Manuel Castell, op.cit, pp. 348-349.
11
Manuel Castell, „Informationalism, networks and the nework society: a theoretical blueprint” in Manuel Castell,
op.cit, p. 3.
12
Nora Langenbacher, Britta Schellenberg, „Introduction: an anthology about the manifestations and development
of the radical right in Europe” in Nora Langenbacher, Britta Schellenberg (ed), op.cit, p. 22.
13
Ibid, p. 23.
10

14

http://sofiaecho.com/2010/02/15/858118_officials-warn-that-extremist-parties-threaten-eastern-europes-stability
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simple either/or terms – dividing people in good or bad, us or them15. Moreover,
Cass Sunstein argues that political extremism is often a result of group polarization,
as deliberating enclaves of like-minded people give birth to radical movements.
Having an easy exit option, enables people with moderate view to leave a group if
they dislike the direction in which it is heading. Consequently, the group smaller
the group remains, the more like-minded people it has, the greater the chance it will
embrace more extreme views16. At macro level, this simply means that the formation
of strongy knit European far-right networks could lead to an overall radicalization
on the continent.
Study case: Noua Dreaptă
The Breivik case acted as a proof and reminder of the resurgence of right
wing extremism in Europe, in the context of the international financial crisis and the
controversy surrounding the Shengen zone. In spite of the fact that the 2011 Europol
Terrorism Report announced a decrease in right-wing terrorism and extremist activity
in the EU as a result of the loss in public support and effective law enforcement
operations, it is clear that the phenomenon continues to require increased attention
both from the part of law-enforcing institutions and from the academic community.
Although, less prominent than in other European countries, this phenomenon
is also present in Romania. The object of this study is Noua Dreaptă, a Romanian
organization which defines itself as being a Romanian radical nationalist movement17.
The ideas promoted are a mixture of radical nationalism and Christian Orthodoxy,
with a high frequency of messages with a xenophobic, anti-Roma, anti-homosexuality
and anti-European integration content. Moreover, the members of the organization
make constant reference to Corneliu Zelea Codreanu, the leader and ideologue of the
Fascist Romanian Legionnaire movement.
For this study we have used a combination of content analysis and site analysis
as a method of tracing the connections established between Noua Dreaptă and similar
European organizations. In order to have a broad view on the subject we consider
“connection” any link to the website of another far-right organization or any direct
mention of a foreign far-right organization on the recommended sites list or in the
news/activities section.
The first step undertaken was to identify and analyze the webpages that link to
the organization’s official site: www.nouadreapta.org. The search engine revealed the
fact that from a total number of 29 results: 8 are webpages associated to other similar
radical nationalist entities from foreign countries, such as Serbia (Serbian Action
– “Orthodox Christian national-revolutionary movement”), Argentina (Movimiento
Margaret L. Andersen, Howard F. Taylor, Sociology: Understanding a Diverse Society,Thomson Wadsworth,
Belmont, 2006, p. 462.
16
Cass Sunstein, Going to Extremes. How like minds unite and divide, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 44.
17
http://www.nouadreapta.org/obiective.php accessed on April 20, 2012.
15
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Nacional Patriota), France (Renouveau francais – “nationalist organization”),
Republic of Moldavia (the Moldavian branch of Noua Dreaptă) and the Russian
Federation (The Sarmatian Brotherhood – “underground militant organization”),
while the remaining 21 are simply links to the organization’s website or blogs with
radical nationalist content.
In addition the main page of the site lists a number of three other foreign
organizations under the title: European National Front: NPD (National Democratic
Party from Germany – a far-right party), Forza Nuova (Italy – far-right organization)
and Hrisi Avqi (far-right organization from Greece).
Further on we proceeded to swift through the Events page, found on the main
page of the site and selected all references made between 2008 and 2012 to foreign
organizations. This analysis revealed the fact that during this period Noua Dreaptă
members participated in 11 events organized by partner organizations in other
countries18:
1. With members of BNS (Bulgarian National Alliance – Bulgarian
ultranationalist organization) at an event held annually in Sofia, Bulgaria,
commemorating general Hristo Lukov, the leader of the right extremist Union of
Bulgarian National Legions.
2. With members of Spanish nationalist organizations (Frente Nacional) at an
event held annually in Majadohonda, Madrid, Spain commemorating Ionel Moţa
and Vasile Marin, Romanians who fought in the Spanish civil war on the side of the
Fascist forces.
3. In a summer camp in Slovakia with the far-right organization Slovenska
Paspolitast. The site also mentioned the presence of representatives of other nationalist
movements from countries, such as Czech Republic and Poland.
4. With representatives of Fuorza Nuova at a press conference in Rome, Italy
on the issue of the differences between Romanians and the Roma people.
5. With representatives of Fuorza Nuova in a protest in Milan, Italy against
the international financial system. There is also a mention on the participation of
representatives from Greece, Spain and Hungary.
6. At the Second National Congress of Fuorza Nuova in Rome, Italy.
7. With members of Hrisi Avqi and BNS in a reunion of the European National
Front in Athens, Greece. The report mentions participation of guests from Latvia and
France.
Some of these events appear to be annual, such as the visits to Sofia and
Madrid, while others are contextual. In addition, we should mention the numerous
events organized by the Romanian Noua Dreaptă or its Moldavian branch in urban
centers from the Republic of Moldavia, which we have not listed separately as we are
speaking of a branch of the mother-organization.
The content and site analysis revealed a main drawback in the fact that the site
18

www.nouadreapta.org and http://italia.nouadreapta.org/ accessed on April 20, 2012.
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does not provide information on representatives of European far-right organizations
participating in events organized by Noua Dreaptă in Romania. Therefore, we cannot
fully evaluate the number and strengthen of Noua Dreapta’s ties to other European
radical nationalist organizations.
Nevertheless, several conclusions can be drawn from this study. One is that,
Noua Dreaptă appears to have multiple ties with similar organizations from Western
and Eastern Europe. Nevertheless, the relatively low frequency of events (only 11 in
4 years) and the limited number of partner organizations (10) seem to indicate they
occupy a peripheral position among the European far-right organizations. For 2012
the number of events remains very low (only the annual commemoration in Madrid),
although it is yet too early to consider this is an indicator of a decline in connections
among the organization’s foreign ties.
The second conclusion concerns the possibility for far-right entities to overcome
ideological obstacles in the face of networking. The relationship developed between
Noua Dreaptă and Fuorza Nuova in Italy is a good example of such a situation.
First and foremost we should take into consideration that the symbols of the two
organizations are very similar, as they use the same font, but in different colors: red
and green respectively (to symbolize national far-right traditions). In spite of Italian
criticism for Romania, the two organizations found a path for cooperation by uniting
against a common goal, the Roma minority.
This was clearly illustrated in the December 2011 National Congress of Fuorza
Nuova, where leaders from both organizations expressed their desires to strengthen
the ties, publicly acknowledging the similarities between the two organizations19.
The importance of cooperation between far-right organizations is also stressed
in a thread from 2007 entitled Noua Dreaptă on the forum of the well-known right wing
extremist site www.stormfront.com, in which various users debated on the ideological
orientation of the organization as well as on the need to reduce dissent among farright organizations if they were to acquire more power. The most interesting points
addressed in this forum debate concerned the possibility of cooperation between
Romanian and Hungarian far-right organizations, in spite of their disagreement on
territorial issues. It is important to note that user legionnaire88 clearly emphasized
the need for extreme right organizations to go beyond their differences in order to
be able to address “important issues” such as the Roma minority. Similar ideas were
supported by other users contributing to this thread20.
The cases of Noua Dreaptă and Fuorza Nuova prove interesting from yet
another perspective, that of their position inside the network. The fact that at the
Fuorza Nuova congress participated representatives of far-right organizations from
Spain, Sweden, Russia, France, Romania and Ireland appears to support the idea
that the Italian organization occupies a much more central role within the network
http://italia.nouadreapta.org/noua-dreapta-italia-la-congresul-miscarii-politice-forza-nuova/ accessed on April
20, 2012.
20
http://www.stormfront.org/forum/t381253/ accessed on March 10, 2012.
19
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of European radical nationalist organizations than Noua Dreaptă. This argument is
supported by the other ties displayed on Fuorza Nuova’s official site with entities
from Hungary21 (namely Jobbik) and Poland (Narodowe Odrodzenie Polski –
National Rebirth of Poland22). According to the network theory developed by Castel,
Noua Dreaptă could be characterized as a peripheral node in the network, while
Fuorza Nuova is a central one, playing the role of „switcher” by connecting several
different branches of the network. For example, the Italian organizations appears
to be the only connector between Romanian Noua Dreaptă and Hungarian Jobbik,
two organizations which support conflicting views and have engaged in constant
criticism of one another.
According to Castell, power in a network depends on the ability of exercising
control over others either by programming/reprogramming the network in terms of
goals assigned or by connecting different networks to ensure their cooperation. At a
first glance Fuorza Nuova, unlike Noua Dreaptă appears to hold this power position
as a switcher23.

Image 1 – Noua Dreaptă and Fuorza Nuova’s connections with other far-right
organizations24
Taking into consideration that neither the programmer nor the switcher must
be a single actor, we can consider the alliances of far-right organizations, such as
http://forzanuova.org/comunicati/budapestl-europa-di-forza-nuova-contro-l-europa-di-cohn-bendit accessed on
April 20, 2012
22
A member of the European National Front.
23
Manuel Castell, „Informationalism, networks and the nework society: a theoretical blueprint” in Manuel Castell,
op.cit, pp. 31-33.
24
The drawing is based on the information found on the sites of the two organizations.
21
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the European National Front or the more recent Alliance of European Nationalist
Movements (AENM) as programmers, having the capacity of setting objectives for
the network and identifying means of fulfilling these goals. This explains, to a certain
degree, the AENM’s desire to gain influence inside the European Parliament, by
gaining as many seats as possible in the European Parliament. However, until now
only three of the 10 AENM members have managed to enter the EP, the French Front
National, the British National Party and the Hungarian Jobbik.
The network pattern can be observed both in the relations Noua Dreaptă has
established with other far-right organizations and in its internal transformation. In
addition to the main Bucharest branch, the organizations has 10 branches in other
Romanian counties such as Alba, Bacău, Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Iaşi,
Maramureş, Neamţ and Sibiu and 3 branches in foreign countries such as Germany,
Italy and the Republic of Moldavia. Each of these branches has its own site, promoting
both events organized by the Bucharest branch and its own events. This structural
evolution supports the idea that far-right organizations are currently experiencing a
shift towards decentralization, each organization becoming a network in itself.
Final remarks
This study started from the hypothesis that right-wing extremist entities from
Eastern and Western Europe are experiencing a shift towards a network pattern due
to the socio-political and technological evolutions. Castell’s theory on the network
society represents a good starting point for trying to understand this transformation.
In spite of various obstacles, such as rigid hierarchies of command and the radical
nationalist and xenophobic content of their ideology, many far-right organizations in
Europe have managed to develop cooperation relations by identifying, what Castell’s
calls common codes of translation and inter-operability. As our study case revealed,
the common ground for these organizations can be generally found in their common
enemy, be it the Muslims or the Roma and in their common identities as white people.
Furthermore, networking is facilitated by the ICT revolution, whose potential
has been fully acknowledged and put to use by extremist organizations, as proven by
their increasing presence on multimedia sharing channels such as You Tube and on
social networks, such as Facebook.
Nevertheless, tensions continue to strain in many occasions relations among
different European far-right organizations, making them prone to conflict. Several
elements can stand in the way of joint ideology and of international affiliation: border
conflicts (ownership claims of territories of neighboring countries), depreciation
of a potential partner for transnational exchange as well as ideological differences
(various significances attached to anti-Semitism and historical revisionism)�.
This, however does not lead to a total rejection of the networking theory. It
is clear that far right organizations are aware of the power potential of networks,
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resorting to such a pattern whenever possible. The study case on Noua Dreaptă was a
good example of how a group can connect both on the outside, establishing ties with
other similar European organizations (and not only European) and on the inside, by
creating multiple autonomous branches. As to conflictual relations which stand in the
way of networking, the answer found by radical right-wing organizations is simply to
develop parallel networks, composed of only those members, which have a similar
understanding of far-right ideology. The main drawback for rightist organizations
is that this solution stops them from fully exploiting the potential of networks as
conflicts prevent them from including too many members in one such network.
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A CONSTRUCTIVIST APPROACH
ON MOLDAVIA’S SECURITY
Bogdan AITANA1
Abstract

Because of its position at the borders of the European Union and the
Russian Federation, the Republic of Moldavia continues to be a focal point
of interest for all international relations scholars. The aim of this study is to
provide an integrated security analysis on Moldavia, on the model proposed by
Barry Buzan and the Copenhagen School of International Relations. Therefore,
we will not only address the military dimension of security, but also the political,
economic, societal and environmental sectors, in the attempt to discover
whether the issues which have currently found their place on the public agenda
as security issues deserve to be there, or whether we are witnessing at least in
certain areas a phenomenon of over-securitization or misplaced securitization.
Keywords: Republic of Moldavia, constructivism, securitization,
Copenhagen School, analysis
O ABORDARE CONSTRUCTIVISTĂ A SECURITĂŢII NAŢIONALE
A REPUBLICII MOLDOVA
Abstract

Datorită poziţionării sale la graniţele Uniunii Europene şi a Federaţiei
Ruse, Republica Moldova continuă să fie un subiect de interes pentru toţi
cercetătorii din domeniul relaţiilor internaţionale. Scopul acestui studiu este
de a oferi o analiză integrată de securitate asupra Republicii Moldova, pe baza
modelului propus de către Barry Buzan şi Şcoala de la Copenhaga. De aceea,
nu vor fi studiată doar dimensiunea militară a securităţii, dar şi cea politică,
economică, societală şi de mediu în încercarea de a vedea dacă aceste aspecte
se regăsesc pe agenda publică drept probleme de securitate aşa cum trebuie
ele tratate şi dacă observăm în anumite zone prezenţa unei supra-securitizări
sau securitizare eronată.
Cuvinte cheie: Republica Moldova, constructivism, securitizare, Şcoala de la
Copenhaga, analiză
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INTRODUCTION

I

n the view of the Copenhagen School, the securitization of an issue takes
place in two easily identifiable stages. The first stage occurs when key actors,
within a state resort to a particular type of discourse, embedded with concepts such as
threat, risk and vulnerability in key sectors. However, a problem is securitized only
in a second stage, when the public accepts this rhetoric as real.
This study attempts to provide a comprehensive analysis of Moldavia’s
security by following the path of securitization for key issues in all the five sectors,
identified by Buzan: military, political, economic, societal and environmental. As
public acceptance of securitization is inherently a vague concept, we have decided,
for the benefit of this study to assimilate it to inclusion of an issue in a national
strategic document.
Therefore, we have selected a set of strategies from various fields, formulated
by Moldavian authorities, which we analyzed with the purpose of identifying the
issues described in terms of securitization. We have decided to focus on the period
between 2009 and 2011, because this is the moment when Moldavia experienced a
significant regime change, from a pro-Russian government to a pro-European one.
As securitization is closely connected with the regime type, is it clear that using a
larger time frame would have given rise to analysis inconsistencies because of the
difference in ideology.
Although, a comparison between the 2008 National Security Strategy and the
2011 version of the document would have shown many similarities on the surface
(common threats), the interpretation of each problem is significantly different.
Moreover, the methodological framework of analysis proposed by the
Copenhagen School has been adapted, because some of the threats mentioned in
Moldavian strategic documents affect more than one sector, and thus they must be
analyzed separately. The study focuses on both threats and risks, because both of
them are subject to securitization, whether in the present of in the future and enable
political actors to use extraordinary measures to combat them.
In parallel this paper attempts to provide an answer for three fundamental
questions: who are the actors engaged in securitization, what are the objects/domains
securitized and whether the choice for securitization is supported by reality or not.
CONSTRUCTIVIST SECURITY ANALYSIS
Military
In the military sector, the object of reference (what needs to be protected)
is general the nation-state, although other political entities could become a target
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as well. There are many types of threats included in this category beside war, such
as the use of violence by an opponent, blockades and limited bombardments. In
such circumstances states, can develop several response strategies, starting from the
identification of potential enemies to institutional measures aimed at increasing the
defence budget, the size and quality of the armed forces, as well as strengthening the
relations between the army and the rest of the society and joining military alliances .
According to Buzan, when the military security refers to domestic threats, it is
concerned with the elites’ ability to preserve the peace and territorial integrity . This
type of securitization can be encountered in the Moldavian 2011 National Security
Strategy, which mentions the frozen conflict in Transdniester as a direct threat to the
country’s security . The object of reference here is the Moldavian state, mainly its
territorial integrity, while the actor of securitization is the Moldavian authorities. In
this case, the functional actors are both the Russian Federation, which is interested
in preserving the status-quo and implicitly the frozen conflict and the European
Union, the United States and OSCE, which consider the conflict in Transdniester a
threat to regional security and a source of regional instability and have been offering
Moldavian authorities their support in finding a peaceful solution for the problem.
The discourse of securitization concerning Transdniester is not new in
Moldavia, the same rhetoric being visible in the 2008 National Security Strategy
. In spite of this apparent similarity, the manner in which the problem was framed
then is completely different. In the 2011 Strategy the conflict in Transdniester is
closely connected with the presence of foreign troops on the territory of Moldavia,
both issues forming the threat to Moldavian military strategy. However, in the 2008
document, this element was completely missing , Russian military presence not
being considered a threat at the time. This change is a direct proof of how a change
in government and ideology leads to a significant rethinking of the securitization
process. Assessing whether a process of securitization is based on a matter-of-fact
perception of reality or on a distorted/subjected to foreign influence one can be done
by analyzing the evolution of the problem in time. In the case of the Transdniester
conflict there is sufficient evidence to consider the Moldavian securitization of the
issue as necessary and justified. The presence of foreign military troops on Moldavian
territory (without the consent of the authorities), clearly poses a direct threat to the
country’s national security. Moreover, the aggressive rhetoric used by Transdniester’s
political leaders aimed at gaining international recognition as an independent state,
together with the creation of parallel state institutions (elections, national and local
governmental entities) are threats to Moldavian territorial integrity.
Furthermore, this violent discourse was put into practice generating diplomatic
conflict between Moldavian and Transdniester authorities, like in the case of the
arrest of Moldavian journalist Ernest Vărdărean accused of espionage activities or
the death of Vadim Pisari, a young Moldavian shot by Russian troops at the border
between Moldavia and Transdniester .
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Political
Political security refers to the organizational stability of the political order,
focusing on non-military threats to national sovereignty. The Copenhagen School
divides political threats into two main categories: targeting the international
legitimacy of the political entity - deep ideological cleavages dividing the society,
lack of legitimacy of political institutions, pressures with which authorities cannot
cope and targeting the foreign recognition of the state [1].
Another dimension of political security is the protection of human rights and
liberties and all aspects concerning individual security. The objects of reference for
political security are the nation-state, supra-national entities, such as the European
Union, societal groups without a state structure and transnational entities. The
securitization actors are, in comparison to other sectors, easily identifiable in the
person of the government and the political elite [2].
The Moldavian 2011 National Security Strategy mentions among the threats
to political security the following issues: corruption, foreign coercion, organized
crime, terrorism, low securitization of national borders, political instability, and
proliferation of WMDs.
In the case of corruption, the actors of securitization are both the Moldavian
government and international organizations such as the European Union and
NATO. We have chosen to include EU and NATO in the category of securitization
actors and not functional actors, because by explicitly including the fight against
corruption among the fundamental requirements for Moldavia’s accession to these
organizations, they have presses Moldavian authorities into securitizing this issue.
In the category of functional actors we may include strong lobby groups such as
Transparency International, which through their periodical reports can influence the
political decision-process.
The securitization of corruption appears to be reality-based if we take into
consideration the studies and reports made by various organization, both from inside
and outside Moldavia concerning the scale of this phenomenon. For example the
Corruption Perceptions Index calculated annually by Transparency International
presents Moldavia as a country where corruption is very common. In the last 12
years the value of this index, calculated on a scale from 0 to 10, where the small
values indicate a larger spread of corruption has fluctuated between 2,1 and 3,3 (for
2010 it was 2,9) [3].
The Worldwide Governance Indicators, calculated annually by the World
Bank, include the control over corruption among the other fields addressed. The
value of this indicator for Moldavia has been decreasing constantly between 1999
and 2004, from 55% to 16%. Between 2005 and 2007 it has experienced a slow
growth from 31% to 35%, followed by a decline in the course of the following years,
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reaching in 2009 the value of 26%. A similar situation is presented by the Index of
Economic Freedom, calculated annually by the Heritage Foundation, which shows
an improvement of economic freedom in Moldavia between 2005 and 2007 followed
by a decline in the next years [4].
The second threat to political security is foreign coercion, which refers to
outside pressures applied on Moldavian authorities of an economic or political
nature, including here the penetration of Moldavian intelligence services by the
intelligence services of other countries. The object of reference here is the Moldavian
state, while the actor of securitization is the Moldavian government. However, in
this case, because of the special nature of the threat and the lack of open source
information on the subject we cannot measure the degree in which this securitization
is based on real facts.
Organized crime is the third threat to Moldavian political security mentioned
in its strategic documents. The Moldavian state is the object of reference and the
government together with international organizations are actors of securitization.
Available statistics in the field appear to show that securitization of organized crime
is legitimate. Most documents addressing the issue of organized crime networks in
Europe consider Moldavia a source of human trafficking. Nevertheless, it is important
to mention that the headquarters of most Moldavian organized crime networks are
located in Transdniester. The need for securitizing this issue is briefly explained
in section two of the National Strategy for Preventing and Combating Organized
Crime, which mentions a rise in the number of crimes from 34 in 2008 to 60 in 2010
[5]. Furthermore, reports issued by the US Department of State mention that the
Government of Moldova does not fully comply with the minimum standards for the
elimination of human trafficking, although efforts have been conducted in the field.
Nevertheless, the same document acknowledges the fact that “organized criminal
(OC) activity, both local and transnational in nature, exists in Moldova but is limited”
[6].
The international perception on the scale of organized crime activity in
Moldavia could be distorted by the fact that usually this analysis focus only on
criminal networks led and composed of Moldavian citizens, disregarding other
organized crime groups active on Moldavian territory but including residents of
foreign countries.
Terrorism and the proliferation of WMDs is another political security concern
included in the risk category by the Moldavian National Security Strategy. The object
of reference is the Moldavian state, but the actor of securitization in not the Moldavian
government but international institutions. After 9/11 all European countries members
or non-members of NATO and EU included terrorism and the proliferation of WMD
among the threats to their national security. Therefore, this is not so much the case
of a governmental choice as it is an alignment to the international trend in the field.
As to whether the securitization of terrorism and WMD proliferation is grounded
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in reality, it is hard to provide a full answer. Although Moldavia is not currently
facing a visible terrorist threat or WMD proliferation problem, the securitization of
such an issue cannot be considered misplaced as its geographical position at the
Eastern border of the EU and the existence of the frozen conflict in Transdniester
could become potential sources for such threats in the future.
Political stability, considered a risk to national security is securitized by the
Moldavian government, the object of reference being the rule of law. The NGOs
concerned with preserving the rule of law and insuring the democratic transition of
Moldavia can be included in the category of functional actors.
According to the Moldavian National Security Strategy, political instability
refers to the high frequency of electoral cycles and the political gridlock generated
by the lack of consensus between the country’s elites. Assessments of research
institutes in the field, such as Freedom House Country Report [7] or Bertelsmann
Stiftung’s Transformation Index place Moldova on the right path after the 2009
regime change, although it still has to face certain obstacles [8]. Although the
securitization of political instability is not completely justified, it can be explained by
the short democratic tradition of Moldavian institutions and legislation in the field.
We must remember that the Moldavian electoral law and most state institutions have
undergone a significant transformation after 2010.
Economic
According to the Copenhagen School, economic security may address a wide
variety of issues such as: the capacity of states of preserving independent capabilities
for producing military equipment, the possibility of exploiting the economic
dependences on the world market for political purposes, the fear that the global market
will deepen the existing cleavages between rich and poor, fear of the dark side of
capitalism, mainly of the illicit trade and of trade with military equipments (weapons
of mass destruction), the pressure generated by the spread of mass production and
consumption and fear of international economic and financial crises [9].
The economic sector comprises multiple objects of reference, ranging from
individuals to social classes, the state, abstract and complex systems of the world
market, while the actors of securitization are the state, international organizations,
large corporations and other economic entities. The role of functional actors is played
in this sector mainly by companies who have interest in influencing the decisionmaking process [10].
The issues securitized in the 2011 Moldavian National Security Strategy are:
poverty, economic underdevelopment, energy dependence, instability of the financial
system, the health and education system, demographic security, food insecurity and
the global financial crisis.
In what concerns poverty the object of reference is the national economy,
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while the actor of securitization is the Moldavian government. Securitization in this
field is grounded in reality as available statistics on Moldavian economy show a very
high threshold of poverty. For example, in 2011 the unemployment rate was 6, 2% in
2011, while the percentage of population living below the poverty line was 26, 3%
in 2009. Moldavia is among the poorest countries in the region, occupying the 163
place in the world at GDP per capita. At regional level, Moldavia has managed to
outclass at GDP per capita only Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan [11].
For economic underdevelopment, the object of reference is the national
economy and the actors of securitization are the Moldavian government and the
European Union. There is sufficient evidence supporting this type of securitization,
as almost one-third of the labour force works in the agriculture sector [12], while
another third works abroad [13], the inflation rate was 7, 6% in 2011 and the economy
is highly dependent on imports [14].
In the case of energy dependence, the object of securitization is the national
economy, while the actor of securitization is the Moldavian Government. Here,
the European Union acts as a functional actor, having an interest in supporting
Moldavia’s efforts for gaining energy independence. Factual evidence on Moldavian
energy security supports the idea of a credible securitization. Thus, almost 98% of all
primary energy resources in Moldavia are imported, the countries being dependent
of the energy resources provided by Russia and Ukraine [15]. The situation further
dwindles because of the non-uniform location of electricity generation capacity
on the territory of the Republic of Moldova and the advanced level of decay of
the equipment (about 60-70%) of power stations, high voltage power lines and
distribution networks.
Additionally, the Moldavian energy dependence gave rise to strains in the
country’s relations with Ukraine and the Russian Federation. A recent example was
the electricity crisis from April 2012, when the Ukrainian authorities stopped the
electricity supply to Moldavia, as a means to exert pressure on Moldavian authorities,
forcing them to agree to an increase in the cost of the kilowatt [16]. We encounter a
similar situation in the relation between the Republic of Moldavia, SA “Moldovagaz”
(national energy provider) and “Gazprom” (Russian energy provider). In December
31st 2011, “Moldovagaz” owned “Gazprom” over 3 billion and 150 million dollars,
from which 350 million represented the debt from the right side of the Dniester,
while 2 billion and 800 million was the debt from the left bank [17].
Therefore, the issue of energy security is closely connected with the frozen
conflict in Transdniester as almost 80% of all facilities generating electricity are
situated on the left bank of the Dniester river [18].
The health and demographic problems were subjected to a common
securitization in the 2011 Moldavian National Security Strategy. The object of
reference here is both the national economy and the state as a whole. The actor
of securitization is the Moldavian government, while the functional actors are
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international organizations active in the field, such as the European Union and
the United Nations. The statistics included in the 2011 Moldavian Demographic
Strategy offer significant evidence in support of the securitization. According to it,
the Moldavian population is experiencing a constant decrease of 8000 individuals
annually, the birth rate has sharply decreased, while the level of mortality, remains
elevated in comparison to more developed countries. Life expectancy has gradually
increased, but there are still significant disparities between rural and urban areas,
and between men and women. Contrary to global trends, Moldavia is experiencing
a process of rustication. In addition, the number of young people is continuously
decreasing in comparison to the elderly, as they experience a process of accelerated
demographic ageing. All these have led to a decline of the percentage of active
population from the total population, from 60% to 44, 8% [19]. In addition there
are certain factors, such as alcoholism, smoking, drug-use, the spread of HIV/AIDS
and tuberculosis [20], which further aggravate matters, which is why Moldavian
authorities have included them among the possible risks to national security [21].
The securitization of the education system was done in close connection to
the demographic issue. In this case, the object of reference is the Moldavian state,
the actor of securitization is the government and functional actors are the European
Union and other organizations active in the field. The main problem of the education
system is the sharp decrease in the number of school children, with 31, 9% less in
2009, than in 2001 for the 5-9 age group and 33, 3% for the 10-14 age group. This
trend will have negative consequences for the future, as it will lead to the cutback of
several thousand teaching jobs, an inefficient use of financial resources (schools will
have an insufficient number of pupils), an increase in the number of people under
the threshold of poverty (studies indicate that poverty and the educational level are
directly connected) [22].
The global financial crisis is another of the issues securitized in the economic
sector. As in the previous cases the object of reference is the national economy and
the actor of securitization, the Moldavian government. The negative impact of the
crisis on Moldavian economy appears to support the need for securitization of this
issue. Starting with the outbreak of the crisis in 2009, foreign investment decreased
from 11, 4 % of the GDP to 2%, the export of goods and services decreased with
22%, and the imports decreased with more than 35%. The combination of these
factors led to a decline in performance of the GDP with 9% in real terms. At the
end of 2009, there were 73,900 unemployed persons, more than double compared to
the same period in 2008 [23]. Due to the crisis, pressures on the national currency
increased and at the end of 2009 the Moldovan Leu was devalued and reserves of
the National Bank Moldova (NBM) were used to counter the consequences of the
crisis and to stabilize the exchange rate. In 2010, however, monetary policy was
tightened again in order not to miss the 5% target for inflation [24]. The crisis, also
affected budgetary revenues, which decreased in the first part of 2009 with 6, 9%
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generating an unprecedented budgetary deficit of over 2,5 billion Lei. This deficit is
8, 6% higher than the level reached in the same period of 2008. Moreover, in 2008
for the first time in the last three years the level of absolute poverty in Moldavia has
increased with 0, 6% and the level of extreme poverty with 0, 4% [25].
In regard to food insecurity, the object of reference is again the national economy
and the actor of securitization, the Moldavian authorities. The studies elaborated by
the Institute of Economy, Finance and Statistics within the Moldavian Academy of
Science seem to support the idea of a legitimate securitization of this issue. The food
security indicators show that in the Republic of Moldavia the level of consumption of
food products per inhabitant has stabilized in the last years. Nevertheless, the current
level of consumption is much lower than in neighboring countries, such as Romania
or Ukraine. The low level of consumption of the main food products in comparison
to other countries can be partially explained both by the reduction and instability
of production in this field. Thus, compared to 1995, meat production has decreased
with 42%, milk with 9%, potatoes with 31% and vegetables with 7%. This negative
tendency is believed to continue in the following years, because of the Moldavian
economy’s dependence on climate conditions and the instability of prices as a result
of the global financial crisis [26].
Societal
The most important concept when referring to societal security is that of
identity. Societal insecurity occurs when different types of communities perceive
a certain evolution of events or situation as a threat to their survival as a group.
Therefore, societal security does not address security at the level of the individual,
but it is concerned with collective identities and the means of preserving these
identities [27].
Although the agenda of societal security has undergone significant changes
throughout the years, the most common threats in the field are the following:
migration, horizontal competition and vertical competition. A fourth threat identified
by Buzan is depopulation as a result of disease, war, famine, natural disasters or
extermination policies. The object of reference for this sector can be any type of
large groups who can glibly argue that their identity is threatened. Currently, the
most important objects of reference are tribes, clans, nations, civilizations, religion
and race.
The 2011 National Security Strategy securitized migration with the object
of securitization being the Moldavian people and the actor of securitization the
government. A brief analysis of the subject reveals the existence of sufficient
factual evidence as to legitimize the movement of securitization. Thus, after
gaining its independence the Republic of Moldavia experienced rising phenomena
of permanent and temporary migration. In both cases the net migration rate was
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negative, emphasizing the fact that the number of persons permanently or temporarily
leaving the country is higher than the number of persons coming to Moldavia. The
main problems associated with this type of migration are the brain drain (there has
been in the last years a constant increase of the number of migrants with higher or
middle education leaving Moldavia to find work abroad) and the sharp decrease in
the number of active population working inside the country. In 2009 the number of
temporary migrants working abroad was 296,000, which represents ¼ of Moldavian
labour force. Moreover, the absence of bilateral agreements regarding the mutual
recognition of diplomas together with the illegal status of Moldavian citizens
working abroad does not allow Moldavian migrants to find jobs in accordance with
their competences and level of education [28].
Environmental
Environmental security is a combination of two agendas: a scientific and
a political one. The main issues identified as being of relevance for this field are:
ecosystem disturbance, energy problems, population problems, food problems,
economic problems and civil conflicts [29]. There are two main objects of reference
for this sector: the environment as such and the interdependence between human
civilization and the environment. Because of its characteristics, there several types
of actors involved in the process of securitization: main actors [30], veto actors [31]
and veto coalitions [32]. Similarly to the military domain, the environmental sector
is rich in functional actors. A large percentage of them is represented by economic
actors, governments and public agencies in the field [33].
Buzan identifies three main categories of threats to the environmental sector:
threats to human civilization from the part of the environment, which are not
generated by human actions; threats generated by human actions on the environment,
which appear to have the potential of threatening the survival of human civilization;
threats generated by human actions on the environment, which do not seem to have
the potential of affecting the survival of human civilization [34].
Environmental issues are securitized as a whole in the 2011 Moldavian
National Security Strategy, which mentions all three types of threats identified by
the representatives of the Copenhagen School. Albeit there is no official strategies
in the field, Moldavian authorities are currently in the process of elaborating such a
document. The actors involved in securitization are the government, NGO’s but also
economic actors who may act as veto actors or veto coalitions. In addition, there is a
large number of functional actors, including here the European Union, UN agencies
and other organizations active in the field. Assessing the level of validity of this
movement of securitization can be very difficult, if we take into consideration the fact
that environment issues have been securitized in the last years by most governments
in Europe and elsewhere as part of an international initiative.
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CONCLUSIONS
Starting from the international relations theoretical framework developed by
the Copenhagen School, the aim of this study was to provide a five-sector security
analysis of the Republic of Moldavia. The goal was to find the answer for three key
questions regarding securitization: who are the actors involved in the movement of
securitization? Which are the objects of reference and is the movement of securitization
justified? Because securitization is a two-stage process, requiring also the public
acceptance of the movement of securitization, we have used in our research strategic
documents, elaborated in the course of the last years by the Moldavian government.
Thus, we based our analysis on the supposition that securitizing an issue in official
documents adopted by political actors could be equalled with a public acceptance of
the securitization.
The study of this document led us to two important conclusions. The first was
that the Moldavian government employs a wider interpretation of the concept of
security. Its 2011 National Security Strategy reveals the Moldavian government’s
desire to engage in a multi-sector reform process, aimed at enhancing the country’s
security. In this respect, Moldavian authorities follow an international trend in this
field, which explains why they have chosen to securitize issues, such as terrorism,
which have not yet proven to be real threats to the country’s survival.
The second conclusion concerns the risk associated with such a complex and
inclusive securitization. According to Buzan, the securitization of an issue enables the
actor of securitization to take extraordinary measures in order to insure the survival
of the object of reference. Moldavia is not currently a consolidated democracy and
will not be so in the near future [35]. Thus, a securitization process so complex as
that illustrated by Moldavian strategic documents, in a country lacking a democratic
tradition, can give the governing political elites an incentive to abuse their power
with the purpose of consolidating their position or hasten the rhythm of reforms.
This risk is further enhanced by the ambiguity surrounding certain issues
which are securitized. For example, Moldavian authorities have decided to securitize
both political and societal instability. Both issues lack a clear definition, therefore
being subject to interpretation and possibility to abuse. Moreover, no other European
country has securitized such problems, as their place is not within a national security
strategy, but in a sectorial reformation plan, as they are not a threat to the survival of
the Moldavian state.
However, foresight in this field is not possible as there are too many blind
spots, which should be taken into consideration. For example we cannot measure
with accuracy the determination of Moldavian elites to follow the path of European
integration or the level of public acceptance in accepting extraordinary measures,
perceived as being unjustified or undemocratic.
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RUSIA, UCRAINA
ȘI MAREA NEAGRĂ
Gheorghe VÂLCEANU
Abstract
Criza din Ucraina arată care este, de fapt, adevărul privind geopolitica
zonei de falie (pe care noua filozofie a conviețuirii pe planeta Pământ o dorește
și o presupune a fi sau măcar a încerca să fie de conexiune) dintre Uniunea
Europeană și Rusia și care ar putea fi efectele ei extinse și asupra altor zone,
inclusiv asupra arealului Mării Negre. Probabil că n-ar trebui și nici nu trebuie să
căutăm vinovați sau să arătăm pe cineva cu degetul pentru această criză. Jocurile
strategice își au determinările lor obiective și subiective. Realitatea este totdeauna
într-un spațiu care, într-un fel, ar trebui să certifice presiunea obiectivității.
Sperăm că așa va fi și în rezolvarea acestei crize. Va fi Ucraina o zonă-tampon,
adică o zonă de siguranță strategică între Rusia și Uniunea Europeană, sau se va
integra în Uniunea Europeană, forțând Rusia să aibă frontieră comună cu UE?
Rămâne de văzut. Ce se va întâmpla însă cu Marea Neagră care deja pune față
în față, fără vreo linie de demarcație – este vorba de zona internațională a Mării
Negre – forțe ale NATO și forțe ale Rusiei? Cum se vor suporta reciproc interesele
marilor puteri și care va fi efectul asupra mediului de securitate dintr-o regiune cu
conflicte active și înghețate și cu o mulțime de frustrări ale istoriei? De asemenea,
rămâne de văzut.
Cuvinte-cheie: criză, geopolitică, culoare strategice, Marea Neagră, securitate
RUSSIA, UKRAINE AND THE BLACK SEA
Abstract
Ukraine crisis points to the truth about the geopolitics of the break (that
the new philosophy concerning the living on the planet Earth wants and considers
being or at least expects it to be, in fact, a link) between the European Union and
Russia and to its broad effects towards other regions, including the Black Sea’s
area.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

127

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
Perhaps we should not look for those bearing the guilt or point the finger
at someone for this crisis. The strategic games have their biased or objective
determinations. The reality is where the pressure of objectiveness is certified. We
all hope that it will also be the case here. Will Ukraine be a bumper, by this a
strategic safety zone between Russia and the European Union, or it will integrate
in the European Union, forcing Russia to have the same frontier with the EU? We
will see about that. But what about the Black Sea that brings together, face to face,
without any delimitation – we talk about the international area of the Black Sea
– NATO’s forces and Russia’s forces? How will the interests of these great powers
cope with the situation and what will be the effect on the security of a region laden
with active conflicts, stagnation and a great bunch of frustrations that have piled
up along history? We will see about that as well.
Keywords: crisis, geopolitics, strategic gates, the Black Sea, security
RUSSIE, UKRAINE ET LA MER NOIRE
Résumé
La crise de l’Ukraine montre, à vrai dire, la vérité en concernant la
géopolitique de la région de faille, que la nouvelle philosophie de la cohabitation
sur la Terre le désire et le suppose être, ou au moine essayer d’être de connexion,
entre l’Union Européenne et la Russie et qui pourrait être ses effets étendus sur
des autres régions, y compris sur la Mer Noir. On de devrai pas, probablement,
chercher des coupable ou montrer avec le doigt sur quelqu’un pour cette crise.
Les jeux stratégiques ont leurs déterminations objectives et subjectives. Mais
la réalité se trouve toujours dans un espace qui, certainement, devrait certifier
la pression de l’objectivité. On espère qu’il sera d’une manière semblable en
processus de solutionner cette crise aussi. L’Ukraine, sera-t-elle un zone-tampon,
c’est-à-dire, une zone de sureté stratégique entre la Russie et l’Union Européenne,
en obligeant la Russie d’avoir de frontière commune avec l’UE ? Reste à voir.
Quesque ’on arrivera avec la Mer Noir qui déjà mette face-to-face, sans aucun
démarcation - il s’agit de zone internationale de la Mer Noir - forces de l’OTAN et
de la Russie ? Les intérêts des grandes puissances comment se supporteront-elles
et quel sera l’effet sur le milieu de sécurité d’une région avec des conflits actives
et gelés et avec beaucoup de frustrations de l’histoire ? Reste aussi à voir.
Mots-clefs: crise, géopolitique, des couloirs stratégiques, Mer Noir,
sécurité
Camera superioară a parlamentului Rusiei – Consiliul Federației – a dat undă
verde cererii lui Vladimir Putin pentru autorizarea întrebuințării Forțelor Armate ale
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Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei până la normalizarea situației politice din această
țară.
Ce înseamnă aceasta?

1

În aceste condiții generate de criza din Ucraina și de cauzele acesteia, este
foarte greu de spus ce anume preocupă mai mult Kremlinul. Problema este
foarte complicată și foarte complexă. Prin desprinderea Ucrainei de Uniunea
Sovietică (posibilă datorită destrămării URSS), spațiul strategic rusesc a pierdut nu doar a
doua mare țară după Federația Rusă, Ucraina, adică cea mai mare parte a eșalonului întâi
strategic al imperiului slav în confruntarea cu Vestul, ci și cea mai mare parte a litoralului
Mării Negre. Toate mașinațiunile pe care le-a făcut Imperiul Rus, de-a lungul veacurilor,
pentru crearea unor suporturi teritoriale și litorale favorabile controlului strategic al Mării
Negre s-au spulberat. Iniţial, adică în 1991 și în anii care au urmat, problemele spațiului
ucrainean și cele ale Mării Negre nu păreau prioritare pentru Federația Rusă, care avea
multe alte lucruri de făcut, cum ar fi, spre exemplu, regruparea arsenalului nuclear și
definirea frontierei cu China, dar și organizarea internă a Federației, moștenitoarea
Uniunii Sovietice. Și, oricum, Ucraina nu era țară ostilă Rusiei, ci, dimpotrivă, țară aliată.
Odată cu ieșirea Ucrainei din Uniune și cu destrămarea efectivă a Imperiului roșu, Rusia
a pierdut intrarea lejeră în două din cele patru mari culoare strategice pe care le-a avut
în vedere puterea rusă (dar și Vestul) de-a lungul timpurilor moderne: culoarul strategic
maritim – Marea Neagră, Marea Mediterană, parte a axului geopolitic al celor trei mări
– Marea Caspică, Marea Neagră, Marea Mediterană – și culoarul strategic al Dunării1.
La ora actuală, din cei 4869 km cât are litoralul Mării Negre (potrivit unor evaluări
recente făcute de Institutul de Oceanografie de la Varna2), Turcia deține 1700 km, Ucraina
1576 km, Rusia 421 km, Bulgaria 414 km, Georgia 322 km și România 256 km. (Desigur,
după referendumul din Crimeea și recupoerarea ei de către Rusia, lucrurile se schimbă.
Cumva era de aștaptat ca Rusia să nu renunțe la Crimeea, Coasta ei de Aur.
Poate că, atunci, în 1991, când Uniunea Sovietică a dispărut, Federația Rusă nu s-a
preocupat în mod expres de aceste coridoare strategice, ci de noua ei identitate, precum și
de păstrarea statutului de mare putere – statut dat atât de victoria obținută de Aliați în cel
de-Al Doilea Război Mondial, în care Uniunea Sovietică a pierdut, după unele date, 25
de milioane de oameni – adică jumătate din totalul pierderilor pe care le-a produs această
conflagrație –, cât și de arsenalul ei nuclear. Deși, practic, imediat după 1991, armata
sovietică a fost pusă, în mare parte, pe butuci, acest arsenal a fost menținut cu orice preț
în parametri operaționali, ba chiar și modernizat prin introducerea în înzestrare a unor
noi rachete strategice foarte moderne de tipul Topol M și Bulava, aceasta din urmă pentru
forțele navale, îndeosebi pentru submarinele nucleare, a unor avioane performante și a
sistemelor antirachetă S-400 etc. În anii următori, înțelegând noile concepte ale bătăliei
pentru resurse, piețe, influență și supremație, Kremlinul se pare că s-a reîntors cu fața la
Celelalte două mari culoare strategice – de o mare importanță în configurarea geopolitică a Estului și Vestului –
sunt: culoarul strategic baltic și culoarul strategie central-european, care începe de undeva, de pe teritoriul Ucrainei
de azi, din Galiția Occidentală și trece pe la nordul lanțului muntos european, ajungând până în Normandia – axul
principal al loviturilor strategice în cele două războaie mondiale.
2
Marea Neagră, http://ecomareaneagra.wordpress.com/marea-neagra/
1
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forțele sale armate, începând o serie de investiții serioase în modernizarea și, mai ales, în
înzestrarea acestor forțe cu mijloace de luptă performante.
Din această ecuație a puterii și a implicării ei în controlul strategic al spațiului
geopolitic de interes fundamental, chiar vital, nu putea lipsi cel al Mării Negre. Mai
mult, spațiul Mării Negre depășește teritoriul celor șase țări riverane, la care, de obicei,
se adaugă și Republica Moldova. Acest spațiu cuprinde și spațiile Europei Centrale și
Orientale, spațiul balcanic, zona caucaziană și spațiul Mării Caspice, precum și estul
Mediteranei. Noi, românii, numim acest spațiu Zona Extinsă a Mării Negre.
Zona are o importanță politică, economică și strategică cu totul specială, chiar
dacă nu i se acordă încă toată atenția cuvenită. Sau poate că o astfel de atenție n-a
devenit încă foarte vizibilă, deși, într-o formă sau alte, ea există de sute de ani. După
opinia noastră exprimată în numeroase alte articole și studii pe care le-am scris pe tema
geopoliticii Mării Negre, acest spațiu este foarte important, chiar vital nu doar pentru
construirea stabilității într-o zonă conflictuală prin tradiție, ci și pentru o posibilă și
necesară dimensiune geopolitică de conexiune euro-asiatică. Noi credem că zona ar
putea deveni (desigur, în timp) nu un tampon sau o falie sau alta – cea ce este de sute de
ani –, ci un adevărat pivot geostrategic de conexiune inter-civilizațională, economică și
îndeosebi energetică, prin schimbarea esențială a paradigmei geopolitice și strategice a
acestei misterioase mări.
Desigur, este foarte greu să transformi o zonă de falii strategice în una de
confluență strategică, dar, credem noi, interesul vital al marilor puteri, al țărilor litorale și
al întregului spațiu, în măsura în care este consonant - și este! - o cere.
Această zonă specială a Mării Negre – extinsă sau nu – a fost dintotdeauna și încă
mai este:
- o zonă importantă a axului geoenergetic: Asia Centrală, Marea Caspică, Marea
Neagră, Marea Mediterană, adiacent axului energetic al Golfului Persic (Iran, Irak,
Arabia Saudită, Kuweit);
- o zonă de dispută istorică și de falie între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, de
odinioară, de interes strategic atât pentru Asia, cât și pentru Europa, supusă, de-a lungul
timpurilor, unor presiuni și unor agresiuni care au terorizat pur și simplu secole de-a
rândul populațiile de aici;
- o zonă geofizică încă necunoscută suficient, cu acumulări care, la un moment
dat, ar putea deveni extrem de periculoase (este vorba atât de seismicitatea zonei, cât
și de consistența în hidrogen sulfurat a apelor Mării Negre, lipsite de curenți verticali,
cu pânze stratificate și cu un curent circular insuficient pentru conexiunea eficientă cu
Mediterana și cu oceanul planetar); în anumite condiții, cândva, aceste acumulări de
hidrogen sulfurat ar putea constitui o adevărată bombă cu efect catastrofal cel puțin
pentru țările din zonă;
- un punct strategic din vechiul Drum al Mătăsi, drum care, dacă ar fi reluat cu
mijloace moderne, ar putea contribui la un generarea unui efect benefic de conexiune
a diversităților (civilizația tehnologică și informațională nu a estompat încă diferențele
conflictuale ale entităților populaționale și politice din regiune);
- o zonă cu rezerve de resurse energetice care, după opinia noastră, nu sunt încă
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suficient probate și nici măcar explorate temeinic (explorarea cere investiții, iar rezultatele
nu pot fi totdeauna benefice, ceea ce presupune un risc pe care marile companii nu prea
doresc să și-l asume, întrucât zona Golfului, cea a Caspicii și cea a Asiei Centrale sunt
mult mai tentante prin resursele deja existente și cu costuri destul de mici);
- o zonă în care unele țări, precum România, Bulgaria, Georgia, Ucraina, abia
acum învață să fie maritime (nu au învățat până acum, pentru că cele două mari imperii
– cel rus și cel otoman –, dar și cel habsburgic, în epoca mai apropiată, cel roman și
populațiile războinice migratoare, în vremuri mai îndepărtate, nu le-au lăsat să devină);
- dominările romană, bizantină, otomană, imperială rusă, imperială habsburgică și
austro-ungară etc. nu au permis acestor populații să-și creeze o conștiință maritimă, să
exploreze marea, să iasă la oceanul lumii;
- conflictualitatea zonei, desele războaie purtate aici, migrațiile etc. au stopat
progresul economic și social și au semănat discordii între etnii și confesiuni religioase;
- de-a lungul timpului, s-au format aici câteva falii extrem de complicate și de
adânci, cele mai importante fiind: falia religioasă (între religia creștină și cea musulmană);
falia politică, între politica Estului și cea a Vestului; falia civilizațională (între civilizațiile
slavă, musulmană și occidentală3);
- bătălia continuă dintre cele două mari imperii – Rus și Otoman – s-a încheiat
cumva în favoarea turcilor, care dețin controlul strategic al strâmtorilor Bosfor și
Dardanele etc.;
- Marea Neagră este nu numai o zonă cu resurse energetice, ci și o zonă foarte
importantă de tranzit strategic energetic, pe aici trecând o mulțime de conducte, inclusiv
South Stream, omologul lui North Stream de pe culoarul strategic baltic, deja în funcțiune,
plus transportul maritim de resurse (prin Bosfor, trec zilnic în jur de 30 petroliere de
tonajul pe care-l permit cele două strâmtori - Bosfor și Dardanele).
Turcia – țară membră NATO și care urmează un parcurs de pregătire pentru
integrare în Uniunea Europeană – este, în același timp, și cel mai important aliat al
Statelor Unite în această zonă și, împreună cu România și Bulgaria asigură nu doar o
prezență substanțială a NATO în regiune, ci și controlul strategic esențial al zonei, atât
cât există un astfel de interes strategic din partea Alianței. Și, evident, un astfel de interes
există. Prezența americană în Marea Neagră – crucișătorul putător de rachete Monterey,
dar și a altor nave, distrugătorul USS Ramage (DDG 61) şi nava de comandă USS Mount
Whitney (LCC 20), nava amiral a Flotei a 6-a americane din Mediterana – dovedește
acest lucru.
Singurele țări euro-asiatice din acest spațiu sunt Rusia și Turicia, iar acest lucru este
foarte important pentru geopolitica Mării Negre, dar și a relațiilor între Est și Vest.
Există desigur și alte caracteristici geopolitice importante ale zonei, dar relevante
pentru subiectul în discuție – criza ucraineană și efectele ei asupra spațiului Mării Negre
– sunt credem noi, cele de mai sus.
Din câte știm noi, după ce Ucraina s-a desprins de Uniunea Sovietică, interesul
De fapt, din cadrul civilizațiilor occidentale, în care se integrează și cea central europeană – pentru că nu există
doar o civilizație occidentală – la Marea Neagră se află doar România. România este singura țară neslavă și nemusulmană dintre țările litorale, iar acest lucru spune foarte mult despre rezistența civilizației române la presiunile
exercitate de celelalte civilizații (îndeosebi musulmană și slavă) asupra zonei.
3
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SUA pentru Ucraina, considerată de către americani (dar și de către europeni), zonă de
importanță strategică pentru politica euro-asiatică a Occidentului, a crescut enorm, la
fel ca și cel al Europei Occidentale, mai exact, al Uniunii Europene. Parteneriatul Estic
tocmai aceasta și urmărea: atragerea celor șase țări – dintre care cea mai importantă era
Ucraina – în tabăra țărilor Uniunii Europene. Rusia a considerat aceste politici (de care
avea, desigur, cunoștință) ca pe un afront de neacceptat. Și așa le-a și tratat, invadând
Georgia în 2008. Cu toate acestea, Georgia și Republica Moldova au semnat Acordul de
asociere cu UE de la Vilnius. Ianukovici nu l-a semnat, mai exact, a amânat semnarea lui,
iar momentul respectiv a declanșat acțiunile din piața centrală a Kievului.
Cu alte cuvinte, bătălia pentru Ucraina (pentru că, orice s-ar spune, există o astfel
de bătălie geopolitică între Est și Vest) a intrat într-o fază extrem de periculoasă.
Dar o astfel de realitate afectează grav și zona geopolitică a Mării Negre. Iar Flota
Rusă a Mării Negre și, în general, Rusia nu stă cu mâinile în sân. Vladimir Putin a luat
o hotărâre de o gravitate imensă (aprobată de camera superioară a Parlamentului rus),
aceea de a interveni militar pentru protecția populației ruse din Ucraina, până la liniștirea
situației, iar cancelariile occidentale au făcut ochii mari în fața acestui fait accompli.
Nu se poate spune, desigur, că nu se așteptau la o astfel de reacție din partea Rusiei. Cei
informați cunosc bine adevărul și interesul strategic al tuturor celor implicați într-o formă
sau alta.
În paranteză fie spus, una dintre primele țări care ar fi trebuit să se alarmeze
imediat cu privire la situația din zonă este și România. Pentru că noi suntem în imediata
vecinătate a Ucrainei, dar și țară riverană Mării Negre, așa cum Polonia, țară riverană
Mării Baltice, este și cel mai mare vecin al Ucrainei spre Vest, iar toate mașinațiunile de
care vorbeam mai sus pentru controlul strategic al Mării Negre și al Gurilor Dunării au
fost făcut aproape în exclusivitate pe seama și în defavoarea României. Dar politicienii
de la București au alte treburi, în afară de cele care privesc securitatea și apărarea țării.
De asta se ocupă NATO, nu? La întrebarea: Ce veți face dacă…?, ei răspund senini
și goi: Suntem țară membră NATO și UE, facem ce ne spun NATO și UE. Bravo,
politicieni! NATO nu e o umbrelă, nici un imperiu, nici un șef mai mare: NATO suntem
noi, membrii Alianței, iar vocea României este tot atât de importantă ca oricare alta,
întrucât, aici, deciziile se iau prin consens! Această mentalitate de tipul „Lasă că vine
NATO, noi facem ce zice NATO, avem acum alte griji!”, chiar dacă pare political correct,
arată, de fapt, care este adevărata preocupare a oamenilor politici din țara noastră față
de securitatea reală a țării, în condiții care, dacă Putin ar fi complet inflexibil și complt
nebun și Occidentul la fel, s-ar declanșa, în câteva ore doar, cel de-Al Treilea Război
Mondial… Desigur, Vladimir Putin nu a spus că va ataca Ucraina, ci doar că va asigura
acolo prezența unei pisici militare, pentru ca șoarecii sau leii care vor să se atingă de
valori strategice pe care Moscova le consideră intangibile să stea în banca lor și să nu
încerce să se organizeze și să roadă punga. Dar, din aceastăcriză, Rusia poate ieși cu un
beneficiu imens: recâștigarea Crimeii!
Ce înseamnă asta?! O metaforă, desigur.
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În legătură cu cele petrecute în Piața Centrală din Kiev și în alte locuri, sunt
multe de spus. Dacă o fi fost o revoluție portocalie împotriva unei revoluții
roșii, sau un efect interior, de stradă, al unei bătălii strategice pentru acest
spațiu-tampon între Est și Vest, între Uniunea Europeană și Rusia etc., rămâne de văzut.
Cert este că Sevastopolul – postul de comandă central al Flotei Rusești din
Marea Neagră, flotă în curs de modernizare, și capitală a Crimeii autonome – s-a
alarmat. Populația rusă din estul Ucrainei și cea din Crimeea a ieșit în stradă. Această
peninsulă, care nu a fost niciodată ucraineană, dar care a devenit ucraineană prin efectul
de dezmembrare a Uniunii Sovietice, luând fiecare ce s-a aflat în curtea sa în momentul
despărțirii, este într-un fel în stare de supraveghere avansată, ca să nu spunem de asediu.
Era, de fapt, întrucât, la referendumul de duminică, 16 martie 2014, 95 % din populația
penisnulei au votat revenirea la Mama Rusia.
Nu încape nicio îndoială cu rușii au luat toate măsurile pe care le-au considerat
necesare, asumându-și riscurile de rigoare în raport cu Vestul, pentru a-și proteja flota
și interesele în zona strategică a Mării Negre și în Ucraina, spațiul lor de siguranță
strategică, dar și bătaia lor de cap privind gazoductele care trec pe aici. Desigur,
problema ucraineană a gazoductelor începe să fie rezolvată cam în același mod în care
a fost rezolvată și problema conductei care trecea prin Groznâi: construindu-se alta care
să ocolească teritoriul ostil. North Stream și South Stream sunt proiecte care centrează
efortul exportului de gaz – una dintre armele strategice ale Rusiei – pe două dintre marile
culoare strategice de odinioară, culoarele maritime Baltic și cel al Mării Negre. Printr-o
relație specială, bazată pe unele tradiții, dar și pe anumite interese, cu unele țări din UE cum ar fi, spre exemplu, Germania -, Rusia a reușit deja să-și extindă rețelele de transport
al gazului și chiar să blocheze proiectul Nabucco, cumpărând pe 25 de ani gazul care
urma să fie transportat prin acest traseu și generând un proiect similar cu North Stream,
dar, de data aceasta, prin culoarul strategic al Mării Negre,South Stream.

3

Totuși, criza ucraineană nu cade defel bine Rusiei. Ea s-a declanșat tocmai în
etapa în care Rusia a trecut efectiv la modernizarea flotei din Marea Neagră.
De aceea, înfinal, Rusia a jucat o carte geopolitică de mare anvergură,
scoțând asul din mânescă și corectâd eroarea din 1954, când penisnula Crimeea a fost
trecutăla Ucraina.
Până în 2017, Flota rusă a Mării Negre urmează să fie dotată cu șase submarine
diesel-electrice de tipul 636 Pallus. Acestea se adaugă submarinului deja existent la data
respectivă – Alrosa.
Până în 2020, Flota Rusă a Mării Negre urma să primească 20 nave noi de luptă,
declara viceamiralul Fedotenko, comandantul acestei flote, în 2012, la aniversarea a 230
de ani de existență a flotei respective, astfel:
- șase submarine clasice de tip Kilo (Proiect 0636.3), primele fiind B-261
Novorosiisk, B-237 Rostok pe Don și Starâi Oskol;
- șase fregate purtătoare de rachete de croazieră din cadrul Proiectului 11356
(Amiral Grigorovici, Amiral Essen, Amiral Makarov, Amiral Butakov, Amiral Istomin
și Amiral Kornilov).
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La acestea, se adaugă corvetele multirol din cadrul Proiectului 20380 și Proiectului
21931, precum și navele de sprijin, plus punerea în serviciu a uneia sau a două nave din
proiectul 22350.
Și capacitățile amfibii asigurate de nave mari de debarcare din proiectele 775 și
1171, de tip Ivan Gren sunt în curs de modernizare. Proiectul 11711, care trebuia să fie
realizat pentru Marea Neagră, urma ca, în 2013, în urma rezultatelor eseurilor din Marea
Baltică, să se decidă dacă va fi sau nu finalizat.
Din acest an, 2014, urmau să fie incluse în flotă noi nave de suprafață și
submersibile. Unitățile de submarine – de fapt, unul singur, B-871 Alrosa – își are baza
la Sevastopol, dar Novorosiisk se afla, la acea dată, în plin proces de modernizare. Totuși,
baza principală a Flotei Rusești la Marea Neagră se află la Sevastopol. De aceea, miza
Crimeii este esențială pentru recâștigarea litoralului Mării Negre și controlului strategic
al zonei, la contact direct cu forțele NATo din Marea Neagră și din Maarea Mediterană.
Vladimir Putin, după ce, anul trecut, a alarmat prin surprindere unitățile navale
de la Marea Negară în cadrul unui exercițiu de verificare a capacității operaționale a
acestora, a precizat că, începând cu 2015, Rusia va desfășura o escadră navală permanentă
în Mediterana.
Această escadră va fi compusă din cinci-șase nave din cadrul Flotei Nordului,
Flotei Mării Baltice, Flotei Mării Negre și Flotei Pacificului, adică din toate flotele
Rusiei, ceea ce spune foarte mult despre modul cum percepe Rusia relația cu Vestul și,
implicit cu vecinătatea ei apropiată, inclusiv cu România. Se avea de asemenea în vedere,
în legătură cu acest proiect, ca, din cadrul escadrei să facă parte și un submarin nuclear.
Nu este o noutate, întrucât, în timpul manevrelor din ianuarie 2013, Rusia a trimis
și un submarin nuclear în Marea Mediterană.
Probabil că prezența permanentă a unui SNA (submarin nucleare din vechea
generație) sau a unui SNGN (Submarin Nuclear din Noua Generație) în Mediterana nu
va putea să fie realizată înainte de a se finaliza Proiectul 855.
Prima misiune a acestor submarine rusești, potrivit surselor de pe site-ul oficial
dar și unor evaluări ale analiștilor, ar fi aceea de a proteja plecarea și sosirea patrulelor
de SNLE4 (submarine nucleare lansatoare de rachete) sau SNLBM (submarine nucleare
lansatoare de rachete balistice), chiar dacă prezența acestor patrulări a fost limitată în
ultimul deceniu. În 2012, spre exemplu, au fost doar cinci astfel de patrule.
Odată cu măsurile de modernizare, în timp scurt, a Flotei Mării Negre, Rusia a
întreprins acțiuni adecvate și pentru întărirea apărării de litoral. Rusia are deja trei baterii
Marile puteri care dispun de submarine de tipul SNLE (Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engin) sau SNLBM
execută patrulări în oceanul planetar, fiind gata, în orice moment, ca, la nevoie, să lanseze rachete nucleare. Deocamdată, submarinele nucleare în imersiune sunt nedetectabile (cel puțin așa a fost până la punerea în aplicare a
programului HAARP, program care, între multe altele, asigură nu doar cercetarea și evaluarea comportamentului
ionosferei la bombardarea cu radiații de înaltă frecvență, ci și descoperirea submarinelor aflate în imersiune, pe baza
undei de joasă frecvență reflectată de ionosferă (la bombardarea cu radiații de înaltă frecvență, zona din ionosferă
supusă bombardamentului se încălzește până la 4000 de grade.
4
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de coastă „Bastion” în cadrul sistemului de apărare denumit „Bastion”. În 2014, urma să
se desfășoare aici și cea de a patra baterie.
Acest sistem de apărare de coastă împotriva navelor dispune de rachete supersonice
P-800 Onix (SS-N-26 Yakhont), cu o viteză de 2,3 Mach, o bătaie de 300 km în tir balistic
și 120 km. în trageri directe, viteza fiind, în acest caz, de 1,7-1,9 Mach.
Cea de a patra baterie are capacitaea de a lovi și ținte terestre. Această baterie
urma să intre în dotarea Brigăzii 11 Autonome de Rachete și Artilerie de coastă, din
cadrul Divizionului 25 Autonom de Rachete, care-și are instalațiile de stocaj, în raionul
Krasnodar, în satul Utah, aproape de Anapa.
În Schema nr. 1, se află dispozitivul celor patru baterii de coastă „Bastion” și
modul lor de acțiune.

Schema nr. 1 Dispozitivul de tragere al Divizionului Autonom de Rachete
Sursa: http://www.rusnavyintelligence.com/article-la-flotte-de-la-mer-noire-sefortifie-115079929.html
În Schema nr, 2 se prezintă racheta supersonică P-800 din dotarea acestei baterii.
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Schema nr. 2 Racheta P-800 Onix (SS-N-26 Yakhont)
Sursa: http://www.rusnavyintelligence.com/article-la-flotte-de-la-mer-noire-sefortifie-115079929.html
O astfel de baterie, desfășurată în zona orașului Soci, va asigura acoperirea
coastelor georgiene. Probabil, desfășurarea acestei baterii pentru sporirea capacității
Divizionul 25 autonom de rachete vizează contrabalansarea bateriilor de rachete Patriot
desfășurate în Turcia.
În 2011-2012, Rusia a livrat Siriei două baterii de rachete Bastion, desinate
protecției navelor rusești din portul Tartus. SUA, Turcia și Israelul au protestat împotriva
prezenței acestor rachete în Siria, precizează Izvestia..
Probabil că rușii vor avea în intenție să găsească și unele soluții ca răspuns la
amplasarea bazelor americane din România și Bulgaria, mai ales că pe teritoriul țării
noastre există o bază militară americană de tranzit (Kogălniceanu) și proiectul scutului
antirachetă, prin care se vor desfășura, la Deveselu, lângă Caracal, rachete antirachetă de
tipul S-3.
Semnarea de către Republica Moldova și de către Georgia a Acordului de
colaborare cu Uniunea Europeană și, probabil, în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat,
și de către Ucraina obligă Rusia, în cazul în care percepția acesteia se menține în termeni
de suspiciune a unei apropieri periculoase a Vestului de frontierele ei și de acțiuni ale
SUA de amplasare a unor forțe care să re-îndiguiască spațiul rusesc - să ia unele măsuri
care pot deveni foarte periculoase pentru noi.
E greu de spus dacă, actualmente, criza ucraineană are consecințe periculoase și în
zona Mării Negre, dar măsurile luate de Rusia și acțiunile de avertisment ale Occidentului
s-ar putea să tensioneze, în oarecare măsură, și zona Mării Negre. Ceea ce este totuși
cert în legătură cu acest spațiu se referă la modernizarea Flotei Rusești a Mării Negre
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și, dacă ar fi să punem răul înainte, la declanșarea unui fel de Război Rece în această
mare care a cunoscut, de-a lungul veacurilor, bătălii fără succes și succese parțiale care
au transformat-o în una dintre cele mai accentuate falii inter civilizaționale din lume.
Istoria unor mari imperii - Roman, Bizantin, Otoman, Rus, Austro-Ungar, Mongol - s-a
scris, spre finalul ei, și aici, mai ales aici, în această zonă aparent marginală, dar care, în
realitate, se află în miezul cel mai fierbinte al conflictualității lumii, aici întâlnindui-se
Orientul Mijlociu, Asia Centrală, cu foaierulei perturbator de odinioară, IMperiul slav și
Marele Imperiu European.
Este greu de presupus dacă va începe sau nu un război în Ucraina. Probabil că nu.
Dar, din păcate, această țară iese cumva din statutul ei de țară-tampon între Est și Vest
- rol pe care l-a jucat și România sau fragmente din România de-a lungul veacurilor - și
devine ea însăși o falie strategică între Europa și Asia, între democrația practicată de
Uniunea Europeană și cea practicată de Rusia pe teritoriul său.
Ideea de reconciliere necondiționată între marile puteri ale lumii, ca urmare
a responsabilităților imense care le revin în menținerea, la un nivel cât mai jos, nonexplosiv, a conflictualității endogene a lumii, în pofida a ce se spune și se scrie, nu pare a
fi agreată nici de Moscova, nici de capitalele occidentale.
Desigur, acestea amenință Rusia cu sancțiuni drastice și cu izolarea semnificativă
a acestei mari țări, în situația în care declanșează un război în Ucraina, dar, dacă Vladimir
Putin chiar ar trece la o acțiune militară ofensivă pe teritoriul acestei țări, invocând o mie
și una de motive, probabil că, în afara unor sancțiuni de tipul celor care au mai fost în
timpul Războiului Rece, n-ar mișca nimeni un deget. De dragul Ucrainei, marile puteri
nu cred că sunt dispuse să declanșeze un război mondial. Dar nici Rusia, nici Ucraina și
nicio altă țară din lume nu este interesată de un război pentru Ucraina și nici măcar pentru
Marea Neagră. Însă presiunile Occidentului nu sunt deloc confortabile pentru Rusia și
nici acțiunile Rusiei nu sunt deloc pe placul tuturor țărilor occidentale.
Ceea ce se întâmplă totuși în Marea Neagră - alertarea Flotei Rusești, sosirea
unor nave de război ale Flotei a 6-a, sunt semnale că nu pare deloc realistă ideea pe care
noi o susținem de ani buni - aceea de transformare a spațiului Mării Negre, dintr-o zonă
de multi-falii, în una de confluență euro-asiatică, într-o zonă-pivot de stabilitate și de
securitate euro-asiatică.
Rușii urmăresc însă, ca obiectiv strategic imediat și necondiționat, recuperarea
Crimeii și relansarea puterii sale navale înMarea Neagră, pe culoarul strategic al Dunării
și pe culoarul strategic maritim - Marea Neagră, Marea Mediterană.
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Acordul de staționare la Sevastopul a Flotei rusești pentru Marea Neagră
a fost semnat în aprilie 2010 de Dimitri Medvedev și Viktor Ianukovici.
Acordul prevedea prelungirea acestei staționări până în 2042. Kievul urma
să beneficieze, în schimb, de tarife reduse la gaze pentru nevoile sale domestice.
Acordul care a fost semnat în 1997 expiră în 2017. Acest acord nu prevedea
creșterea numărului de unități staționate în Ucraina, dar Rusia tocmai asta dorea (până la
criza ucraineană), întrucât are un program de modernizare a flotei, primele măsuri fiind
puse în aplicare în 2013.
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De aceea, criza ucraineană - aparent, foarte defavorabilă interesului strategic al Rusiei
- a devenit, dintr-odată, un bun prilej pentru a scoate put și simplu Ucraina din Marea
Neagră și a redobândi spațiul de putere pe care l-a avut în perioada Uniunii Sovietice.
Este foarte posibil să treacă în scurt timp la reamplasarea unui radar puternic (ca
odinioară) pe InsulaȘerpilor (sau nu), întrucât, astăzi, există numeroase alte posibilități
de culegere a informației de imporatnță strategică și de supravegherea spațiului de
interes politic și strategic imediat. Este de așteptat ca Rusia să facă uz de mijloacele de
care dispune în acest sens. Cu alte cuvinte, tensiunile la Marea Neagră cresc.
În anul 2013, Flota Mării Negre urma să primească trei submarine cu propulsie
clasică și trei fregate. Cele trei fregate au fost construite în Șantierul Naval Yantar de la
Kaliningrad.
Fregata Amiral Gregorovici a fost pusă pe cală în decembrie 2010 și trebuia să fie
lansată în toamna anului 2013. Fregata Amiral Essen a fost pusă pe cală pe 8 iulie 2011,
urmând să fie livrată tot în 2013. Fregata Amiral Makarov, a cărei construcție a început
la finele lunii februarie 2012, urma să fie livrată în cursul anului 2014.
Submarinele clasice din clasa Kilo sunt construite la șantierul naval al Amiralității,
în Sankt Petersburg, astfel: construcția submarinului B-261 Novorossisk, a început în
august 2010, iar livrarea sa era prevăzută pentru 2013; submarinul B-237 Rostov pe Don
a fost pus pe cală în noiembrie 2011, urmând să fie livrat în 2014; submarinul Stavropol
a fost pus pe cală în 2012. Celelalte trei submarine din cadrul Proiectului 636.3 din 2013
urmează să fie livrate ulterior. Se prevedea ca Flora Mării Negre să primească, în 2013,
submarinul cu propulsie clasică B-261. În același timp, era posibil ca respectiva flotă să
primească, cel puțin temporar, ca întărire, submarinul B-585 Sankt-Petersburg (Proiect
677, clasa Lada).
Întărirea Flotei rusești a Mării Negre arată că, în condițiile actuale, Rusia dorește
să-și intensifice mai ales activitatea de supraveghere, prin submersibile, a Mării Negre,
menținând, probabil, în patrulare prin imersiune (deci, nedetectabilă) unu la două
submarine, adică o treime din totalul acestor submarine, în funcție de ritmul intrării lor
în serviciu.
Este clar ce dorește Flota rusească din Marea Neagră: asigurarea condițiilor
necesare pentru supravegherea strategică a acestei mări, atât pentru controlul
conductelor submersibile, mai ales în cadrul gazoductului South Stream, cât și
supravegherea strategică a acestei mări a cărei importanță, așa cum am subliniat mai sus,
este din ce în ce mai substanțială, mai ales în condițiile punerii în operă a unor politici și
strategii energetice de cea mai mare anvergură.
Aceste măsuri - accelerate cumva de criza ucraineană - se înscriu într-un proiect
mai mare al Rusiei de a-și consolida puterea strategică și mai ales pe cea de supraveghere
a mărilor.
În acest sens, Rusia continuă programul de modernizare a flotelor sale. În cadrul
programului de înzestrare 2011-2020, flotele rusești urmează să primească nu mai puțin
de 20 de submarine nucleare din noua generație: 10 SNLE, în cadrul Proiectului 955
Boreï, și 10 SNGN, în cadrul proiectului Yasen, toate construite în șantierele navale
Sevmash din Severodvinsk. Noile submarine vor fi dotate cu temutele rachete balistice
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intercontinentale Bulava - varianta navală a rachetei Topol M. Submarinul Vladimir
Monomak din cadrul Proiectului 955A, pus pe cală în 2006, trebuia să fie finalizat în
2012. Probabil că a intrat deja în înzestrarea uneia dintre flotele rusești.
Deja șantierele au construit submarinul K-535 Iuri Dolgoruki (în imagine) și
submarinul Alexandr Nevski, cel de al treilea fiind Vladimir Monomak, la data respectivă,
în curs de finalizare, iar cel de al patrulea al Proiectului 955, Sankt Nicolaie, urmând să
intre în fabricație.

Submarinul nuclear K-535 Iuri Dolgoruki
Această acțiune de mare amploare pentru modernizarea Forțelor Navale ale Rusiei
se încadrează în programul său de descurajare nucleară, iar acest program nu poate fi
realizat decât dacă sporește numărul de patrulări submersibile cu submarine dotate cu
rachete nucleare (SNLE) în oceanul planetar.
La data la care s-a trecut la modernizarea flotelor strategice rusești, descurajarea
nucleară rusească se baza pe 6 SNLE ale Proiectului 667 BDRM (clasa Delta IV), vechi
de pste două decenii, și pe 5 SNLE ale Proiectului 667 BDR (clasa Delta III), vechi de
30 de ani. Aceste modernizări ale tuturor Flotelor Rusiei (Flota Nordului, Flota Mării
Baltice, Flota Mării Negre și Flota Pacificului) reprezintă, deopotrivă, expresia unei
politici ofensive, dar și un răspuns la reamplasarea unor baze militare americane, precum
și la amplasarea unor elemente ale scutului antirachetă care, în opinia Moscovei, schimbă
echilibrul strategic și de participare directă, în calitate de mare putere nucleară, la bătălia
pentru putere și influență pe oceanele lumii, oceane dominate categoric de Forțele Navale
ale Statelor Unite..
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În loc de concluzie
În urma referendumului din Crimeea, Rusia a recâștigat această penisnul
strategică extrem de importantă, corectând o eroare strategică din 1954, când a predat-o
cu populație cu tot Ucrainei. Era vremea sovietismului, iar granițele interioare nu prea
aveau, pe atunci, mare importanță.
În ceea ce privește modernizarea Flotei din Marea Neagră și acțiunile posibile ale
Moscovei potrivit autorizației dată de Parlament președintelui Vladimir Putin de a folosi
forța pentru protecția populației rusești și rusofone și asigurarea stabilității în Ucraina și,
implicit, pentru controlul strategic al Mării Negre, sperăm că, după acest fait accompli,
înțelepciunea și prudența vor domina frustrările și efectele unor evenimente în urma
cărora Rusia se simte încă ofensată (deși a mutat strategic avantajos), iar Occidentul
agitat și nedumerit. Ofensa și nedumerirea se pot întâlni undeva, într-o zonă neutră a
Rațiunii Strategice, singura care mai poate cât de cât preveni degradarea oamenilor, a
comunităților lor și a planetei adusă de conducerile noastre politice din toate timpurile în
cel mai înalt pisc din vecinătatea prăpastiei capcanei holocaustului nuclear.
Ce rol și ce rost are România în toată această poveste? Din câte știm noi, niciunul.
În afara unor comentarii ale unor analiști și ale unor jurnaliști referitor strict la criza din
Ucraina și de poziția oficialilor de la Bucureşti care au spus că noi facem ce fac și ce ne
spun să facem NATO și Uniunea Europeană, pentru că suntem membri ai NATO și ai
Uniunii Europene, și de intervențiile destul de neatente ale președintelui țării, România
nu a adoptat o altă atitudine. Și totuși, ni se par destul de clare ‑ aproape în termenii
ultimatului din 1940, de fapt, în aceiași termeni dintotdeauna ‑ cuvintele lui Vladimir
Putin spuse, probabil cu câțiva ani în urmă, ca răspuns de urs ofensat la vreo întrebare
a vreunui jurnalist și înregistrate pe youtube: „România este un inamic. România își
exprimă tot mai agresiv tendințele expansioniste. Îl avertizez pe președintele vostru că
Rusia nu va tolera niciodată ca Ucrainei să-i fie pusă în discuție integritatea teritorială,
pentru că noi avem capacitatea militară să pornim oricând o ofensivă împotriva tuturor
celor care ne amenință teritoriul nouă sau aliatului nostru, Ucraina. Am fost înțeles? Mă
bucur atunci.”
Această amenințare la adresa României, formulată, așa cum spuneam, cu ceva
timp în urmă, probabil la vreo conferință de presă, ni se pare absolut surprinzătoare
pentru vremurile în care trăim. Nu știm în ce constă amenințarea făcută de România la
adresa integrității teritoriale a Ucrainei sau a Rusiei (România nu a fost și nu este capabilă
să amenințe niciodată pe cineva și, efectiv, nu a amenințat niciodată pe nimeni!), dar,
formulată de președintele unei mari puteri nucleare, într-o epocă în care fiecare cuvânt
spus la adresa unei țări ar trebui chibzuit cu mult grijă, ni se pare a fi o glumă cu totul
nepotrivită, ca să nu-i spunem altfel.
La fel ni se pare a fi și recenta afirmație a unui comentator la televiziunea
publică rusă că Rusia este singura țară din lume care poate transforma SUA într-o cenușă
radioactivă (evident, și SUA este singura țară din lume care poate transforma teritoriul
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rusesc într-o astfel de cenușă). Dar acestea sunt dej truisme strategice.
Dar politica de confruntare Est-Vest (deși există un acord de colaborare și
parteneriat între Uniunea Europeană și Rusia și un parteneriat strategic între Rusia și
Statele Unite) se dovedește a fi cât se poate de reală, unul dintre efectele grave ale acestei
confruntări fiind refacerea unei falii strategice care, din păcate, trece chiar prin apropierea
frontierelor noastre, dacă nu chiar pe aceste frontiere. Mai mult, la originea celor două
mari culoare strategice ‑ cel baltic și cel al Mării Negre ‑, rușii au agitat serios apele cu
niște exerciții care au alarmat Polonia și Țările Baltice, iar Occidentul a repoziționat
o serie de forțe (12 avioane F-15 în Polonia și 5 în Lituania, precum și portavionul
George H. Bush care, potrivit hotnews.ro, a intrat în zona Flotei a 6-a americane pe 24
februarie 2014, a ancorat in portul Pireu din Grecia, în vederea participării la o serie
de exerciții împreună cu Flota Greciei. Din grupul de nave care însoțește portavionul
fac parte crucișătorul USS Philippine Sea si distrugătoarele lansatoare de rachete: USS
Truxtun si USS Roosevelt.5 Desigur, portavionul, grupul de nave de însoțire, plus navele
americane care se află deja în Marea Neagră vizează, între altele, asigurarea retragerii
forțelor din Afganistan și protecția culoarului aerian creat în acest scop, dar, indirect (sau,
poate, chiar foarte direct), vizează și supravegherea strategică și operațională a crizei din
Ucraina și a reacției Rusiei.

Portavionul

George H
Bush, clasa Nimitz, deplasament 90.000 de tone,
nava amiral a Flotei americane de submarine

Oricum, această situație ‑ care poate fi doar un joc strategic destul de obișnuit
dintre două mari puteri, joc în care, evident, este implicată și Uniunea Europeană, dar
și NATO ‑ arată care este adevărul geopolitic al zonei Mării Negre: confruntarea rece,
strategică, disuasivă, periculoasă.
Totuși, țara noastră nu se mai află, ca în trecut, singură, undeva între cele două
tabere, ci în tabăra Vestului, fiind membru cu drepturi și responsabilități depline al
Uniunii Europene și al NATO.
http://www.hotnews.ro/stiri-international-16737506-grup-nave-militare-americane-intre-care-portavionul-george-bush-face-manevre-marea-egee.htm
5
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PARAMETRII MEDIULUI
DE SECURITATE/INSECURITATE
LA ÎNCEPUT DE SECOL
Drd. Simona VLAD1
Abstract
România şi-a proiectat cu abilitate interesul de securitate, în puncte
favorizante, dar cu mare grad de risc, pe o coordonată globală a momentelor
care au marcat fundamental întregul proces al securităţii generale. Această
proiecţie a produs avantaje majore pentru statul român, inclusiv în planul
gestionarii riscurilor şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii statale, dar şi
o anumită dezvoltare a analizei și cunoașterii categoriilor de riscuri, pericole
şi ameninţări, care prezintă interes aparte în contextul extinderii ariei şi
dimensiunilor globalizării.
În primul deceniu al începutului de secol, fenomenele coagulante s-au
multiplicat şi accelerat, iar procesul de globalizare a devenit multilateral
şi generalizat, determinând o creştere tot mai evidentă a nivelului de
interdependenţă şi interacţiune economică a statelor lumii. Între acest proces
şi cel al integrării există o legătură indisolubilă, cu multiple efecte asupra
evoluţiei riscurilor şi ameninţărilor la adresa securității naţionale.
Cuvinte cheie: securitate, insecuritate, risc, parteneriat, vecinătate.
Abstract
Romania has skilfully designed its security interest in key areas
with high risk levels, on a global dimensions of the moments which have
fundamentally marked the entire process of security. This design has offered
major advantages to the Romanian state, including in the area of managing
risks and vulnerabilities to national security, but it has also led to a certain
evolution of the categories of risks and threats, which are of special interest in
the context of expanding globalization.
In the first decade of this century the cohesion phenomena have
1

Doctorand, Academia Națională de Informații „Mihai Vitezul”
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multiplied and accelerated and the process of globalization has become
multilateral and generalized, determining an ever visibile increase in the level
of world economic interdependence and interaction. Between this process and
that of integration there is an strong tie having multiple effects on the evolution
of risks and threats to national security.
Keywords: security, insecurity, risk, partnership, neighbourhood.
Argument

Î

nceputul secolului al XXI-lea este marcat de transformări profunde ale
mediului de securitate. Lumea devine tot mai complexă şi interdependentă,
iar fenomenul globalizării se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil.
În ultimul deceniu, pe baza unei forţe de negociere sporită substanţial, NATO a
deschis şi a dezvoltat parteneriatul politico-militar, cooperarea şi dialogul consolidat
cu alte state (inclusiv cu România), a manifestat interes şi receptivitate continuă,
reafirmate chiar recent, pentru primirea de noi membri. De asemenea, a dezvoltat
colaborarea cu alte organizaţii internaţionale, angajamentul pentru prevenirea
conflictelor şi managementul crizelor, inclusiv prin operaţiuni de sprijinire a păcii.
Toate acestea reflectă hotărârea Alianței Nord-Atlantice de a contribui semnificativ
la modelarea mediul internaţional de securitate, la întărirea păcii şi stabilitatea zonei
euroatlantice.
ONU, OSCE şi Uniunea Europeană au adus contribuţii deosebite la securitatea
şi stabilitatea euroatlantică. Consiliul de Securitate al ONU are în continuare o
mare răspundere, recunoscută şi deseori invocată, în menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, deţinând şi în anii următori un rol important în edificarea securităţii şi
stabilităţii mondiale, lucru confirmat simbolic în anul 2001, prin acordarea Premiului
Nobel pentru Pace Organizaţiei Naţiunilor Unite şi secretarului ei general.
OSCE, reprezentând cea mai cuprinzătoare instituţie regională de securitate
din Europa, care include totodată Canada şi S.U.A., joacă de asemenea un rol
esenţial în promovarea păcii şi stabilității, în consolidarea securității prin cooperare
şi în promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în întreaga emisferă nordică
a planetei. OSCE s-a manifestat îndeosebi în domeniile diplomaţiei, prevenirii
conflictelor, managementului crizelor şi reabilitării postconflict.
Uniunea Europeană a adoptat decizii importante şi a dat un nou impuls
eforturilor sale de întărire a securităţii şi dimensiunii de apărare. Dezvoltarea unei
politici externe şi de securitate comune include definirea ți implementarea progresivă
a unei politici comune de apărare. În acelaşi timp, Uniunea Europeană este tot mai
mult preocupată de finalizarea propriilor reforme instituţionale interne, precum şi de
eficienţa dezbaterilor declanşate pe tema viitorului Europei, a construcției politice
pe continent.
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1. Dinamica provocărilor la adresa securităţii
„Omenirea, afirmă Cornelio Sommaruga, trăieşte coşmarul unei voinţe de a
extermina în mod sistematic şi industrial un popor sau alte minorităţi pentru singurul
fapt că ele există ”2.
Intrând în cel de-al treilea mileniu, omenirea nu are motive să întrevadă
apariţia unei noi ordini internaţionale de natură să înlocuiască ordinea Yaltei, care s-a
prăbuşit odată cu Zidul Berlinului.
În ultimii 10-15 ani, lumea a intrat într-o perioadă de tranziție şi instabilitate.
Războiul Rece, care a luat sfârşit, nu a adus destinderea generală pe care popoarele
o aşteptau. Dimpotrivă! Omenirea trăieşte o viaţă de coșmar! Coșmarul unor
conflicte armate care provoacă inimaginabile suferinţe pe întinse suprafeţe ale
globului pământesc, făcând zeci de milioane de victime în rândul populaţiei civile,
în special al grupurilor celor mai vulnerabile – copii, femei, bătrâni, infirmi. Mai
mult, asistăm la amplificarea revendicărilor identitare, a particularismului, care
nasc prea des intoleranţă, excludere şi război, conflicte grave care generează, în
plus, acea formă extremă de barbarie, denumită genocid. Ca urmare a dispariţiei
bipolarismului în ordinea internă a statelor ca şi pe plan internaţional, conflictele
armate cunosc multiplicarea actorilor violenţei, fapt ce se va caracteriza în anumite
situaţii prin prăbuşirea oricăror structuri statale şi printr-o întrepătrundere tot mai
mare a acţiunilor politice cu criminalitatea de drept comun.
Coşmarul exodurilor forţate de populaţii – epurări etnice, refugiaţi, populaţii
migrante – care-şi părăsesc căminele de teama persecuţiilor sau ameninţărilor3 nu s-a
încheiat și, probabil, va dura multă vreme.
Coşmarul degradării mediului natural, care ar putea să contribuie la catastrofe
încă şi mai crude decât cele din trecut, să repună în cauză supravieţuirea speciilor
sau a regiunilor, să destabilizeze întreaga planetă4 este de mare actualitate.
Degradarea mediului natural are loc prin poluare (a mărilor şi oceanelor, a
uscatului şi a aerului), prin defrişări masive, în special ale pădurilor tropicale, prin
crearea de uriaşe aglomerări urbane, prin industrializare, prin deversarea de pesticide
în ape, prin experimentarea diverselor tipuri de arme, iar lista nu se încheie aici. Unul
dintre cele mai grave pericole pentru mediu îl constituie deşertificarea. Din Statele
Unite ale Americii şi până în Australia, de pe coasta Pacificului a Americii de Sud,
până în Africa, Asia şi Europa, această calamitate se află într-o lentă, dar continuă
Cornelio Sommaruga, Acţiune militară şi acţiune umanitară: incompatibilitate sau complementaritate?, comunicare făcută la sesiunea de toamnă a Adunării Atlanticului de Nord la 12 octombrie 1997, la Bucureşti, în „Revista
Română de Drept Umanitar”, nr. 18/1997.
3
Vezi Ionel Cloşcă, Salvarea umanităţii, în „Revista de Drept Umanitar”, nr. 4(18), 1997, p.1.
4
Cf. Yves Sandoz, Lutte contre le terrorisme et droit international: risques et opportunités, in „Revue suisse
de droit international européen”, 3/2002. Vezi, de asemenea, Jaques Delors, De nouvelles règles pour un nouveau
monde, în Karel Vasak (edit), Boutros Boutros-Ghali, Amicorum Disciplinarumque Liber: Paix, Développement,
Democraţie, vol. I, Bruxelles, 1998, p.356.
2
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ofensivă. Aproximativ 40 la sută din suprafaţa uscatului planetei îl constituie la ora
actuală deşerturile, fie ele climatice (naturale), fie create prin activităţile omului, în
timp ce zonele producătoare de alimente nu depăşesc 11 la sută din această suprafaţă5.
Coşmarul terorismului, care tinde să se generalizeze şi să devină din ce în
ce mai amenințător nu a intrat în nici un caz într-o fază latentă, ci dimpotrivă, s-a
amplificat și diversificat. Coșmarul reapariției unor mari epidemii, a fenomenului
xenofobiei, eterofobiei – şi lista nu este încheiată – completează această stare de
insecuritate omnidirecțională, omniprezentă, continuă și surprinzătoare.
Primul an al secolului XXI a fost marcat de apariţia unui nou tip de conflict
armat – războiul terorist – a cărui primă victimă, la nivel naţional, au fost Statele
Unite ale Americii. Pare de necrezut că o superputere economică, tehnologică,
informațională și, mai ales, militară a devenit victima unui atac terorist, fără să-l poată
preveni și contracara. Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au împins omenirea
spre o nouă eră a violenţei oarbe, sălbatice, fără limite și fără nici un fel de reguli.
Referitor la atentatele de la 11 septembrie 2001, Secretarul General al ONU, Koffi
Annan, spunea: „Teroriştii care au atacat Statele Unite la 11 septembrie au vizat o
naţiune, dar ei au rănit o planetă întreagă6, aruncând o nouă lumină asupra faptului
că nimeni nu este la adăpost de terorism7 ”.
În ţările cele mai sărace din Africa, Asia şi de pe alte continente, zeci şi zeci
de milioane de persoane trăiesc în cea mai cumplită mizerie, fără nici o speranţă de
a-şi vedea ameliorat destinul. Aceste persoane n-au acces la hrană, la educaţie nici la
asistenţă medicală. Și nici măcar la resurse suficiente de apă potabilă. Ele nu au alt
orizont decât unul de incertitudine și angoasă în ceea ce priveşte asigurarea unui nivel
de viaţă decent. Formele contemporane de sclavie, traficul de droguri, prostituţia vin
să întregească acest tablou sumbru al începutului de secol şi de mileniu8.
Pe un asemenea fundal, descris mai sus, ca o problematică foarte complexă şi
contradictorie, edificarea în plan intern a unui sistem de securitate naţională trebuie
să aibă în centrul său omul – individul. Dar nu acel om privit ca un factor pasiv căruia
cineva, plasat vizavi de el sau deasupra lui, reprezentanţi ai autorităţilor statale,
forurilor naţionale sau internaţionale, ar trebui să-i garanteze drepturile inerente
fiecărei ființe umane, ci omul activ, responsabil, omul implicat.
Se cristalizează în prezent o abordare dinamică a conceptului de securitate
naţională în care individului trebuie să i se creeze posibilitatea exercitării efective a
drepturilor omului, în folosul său şi al colectivităţii din care face parte. O asemenea
abordare se face pe structura binomului libertate politică – dezvoltare umană.
Astfel, libertatea politică presupune o societate liberă, democratică, care ar trebui să
Pentru detalii vezi: SIPRI, Warfare in a Fragile World, Francis & Taylor Ltd., London, 1980.
Koffi Annan, Să rămânem uniţi împotriva terorismului, RRDU, Nr. 3(38), 2001, p.5.
7
Cf. Yves Sandoz, Lupta contra terorismului şi Dreptul Internaţional: riscuri şi oportunităţi, RRDU, nr. 4(43),
2002, pg.4; Vezi, de asemenea, Ulrich Beck, The Silance of Words: on Terror and War, în Security Dialoque, vol.
34, Number 3, September 2003; Peter Vam Ham, War, Lies and Videotape.
8
Pentru detalii vezi, Constantin Vlad, Spre o nouă ordine internaţională în era globalizării, în vol. „Dreptul internaţional umanitar la începutul secolului XXI”, 2003, p..35-54.
5
6
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funcţioneze pe baza primordialităţii dreptului şi a principiului legalităţii şi respectării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, iar dezvoltarea umană se defineşte
ca un proces global – economic, social, cultural şi politic – ce vizează realizarea
neîncetată a bunăstării de ansamblu a tuturor indivizilor, pe baza participării lor
active, libere şi semnificative la dezvoltarea şi împărţirea echitabilă a binefacerilor
ce decurg de aici.
Interacţiunea dintre cele două componente postulează caracterul lor unitar şi
individual, având drept numitor comun securitatea naţională.
Regulile democratice şi normele juridice ce trebuie să guverneze o
societate bazată pe consens şi consultarea membrilor săi îşi au sorgintea în cele
două componente ale binomului amintit. Astfel, dreptul la dezvoltare reprezintă
posibilitatea indivizilor, a grupurilor socioprofesionale şi a popoarelor de a participa
şi a contribui la dezvoltarea economică, socială, culturală şi politică, în care toate
drepturile omului şi toate libertățile sale fundamentale pot fi pe deplin realizate şi de
a beneficia de această dezvoltare. Într-o astfel de concepţie, dreptul la dezvoltare nu
este numai un drept fundamental al omului, ci constituie, în acelaşi timp, o necesitate
esenţială a oricărei fiinţe umane, care răspunde aspiraţiilor sale de a-şi asigura
libertatea şi demnitatea în toată plenitudinea lor, deopotrivă ca individ şi ca membru
al societății în care trăieşte.
În ceea ce priveşte libertatea politică, care este fondată pe doi piloni – pe
democraţie şi pe participarea democratică la toate nivelurile, local şi naţional – este o
condiţie esenţială a unei dezvoltări veritabile. Fundamentul participării democratice
îl constituie dreptul indivizilor, al grupurilor şi al colectivităţilor la luarea deciziilor
colective, dreptul de a-şi alege organizaţiile pe care le consideră că îi reprezintă şi de
a exercita, în mod liber, o acţiune democratică, la adăpost de orice ingerinţă.
Unul dintre principalele obiective ale unei societăţi democratice este
înfăptuirea unei ordini sociale echitabile. Aceasta presupune că proiecţia dezvoltării
umane trebuie să pornească de la necesitatea coordonării tuturor factorilor implicaţi
în acest proces complex, în vederea fundamentării unui program naţional de
dezvoltare, a unei strategii globale articulată în jurul standardelor internaţionale,
între care un loc central trebuie să-l ocupe democraţia şi participarea. Factorii ce
ar putea fi luaţi în considerare sunt, printre alţii, reprezentativitatea organelor de
decizie, descentralizarea luării deciziilor, accesul cetăţenilor la informaţii. Pentru
toate acestea, organele statale trebuie să respecte libertatea de acţiune a individului,
ca subiect central al dreptului de dezvoltare umană, să-l protejeze pe el şi resursele
lui şi să-l ajute în satisfacerea nevoilor sociale şi în realizarea egalităţii şanselor,
asigurându-i în mod direct resursele.
Un element component al procesului de dezvoltare umană trebuie să-l constituie
respectarea primordialităţii legii, prin accesul egal pentru toţi la justiţie, şi acordarea
de asistenţă juridică gratuită celor care, ameninţaţi în viaţă, n-au posibilitatea să-şi
plătească un avocat. Un corolar al celor ce preced este sensibilizarea opiniei publice
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asupra drepturilor şi libertăţilor pe care le implică libertatea politică şi procesul de
dezvoltare umană şi crearea de organizaţii corespunzătoare, care să participe ca parte
egală cu instituţiile statale, la procesul de democratizare şi de protecţie a drepturilor
omului.
2. Securitatea europenă între contrarii
Implementarea conceptului de securitate europeană şi materializarea acestuia
în realitatea relaţiilor internaţionale, ţine de dorinţa şi capacitatea Uniunii Europeane
de a accepta cursul evenimentelor internaţionale şi de a cântări actorii de pe scena
internaţională. Într-un cuvânt, aşa cum spune Declaraţia Laeken din decembrie 2001:
Uniunea Europeană „urmează” a deveni o putere.
O Europă puternică nu va fi niciodată şi nu trebuie să gândească a fi
cuceritoare, expansionistă, imperialistă sau hegemonică. O Europă puternică este
acea Europă care, asimilându-şi pe deplin lecţiile propriilor războaie suicidale din
secolul XX, se găseşte în pace cu ea însăşi, acea Europă care a realizat decolonizarea,
fără să îşi piardă identitatea, şi care, chiar prin proiectul integrării europene, a reuşit
reconcilierea inamicilor, conceperea şi implementarea unui model ce garantează
stabilitatea relaţiilor dintre statele membre în acelaşi timp cu combinarea nevoii de
integrare în spiritul păstrării identităţii fiecăruia. O Europă puternică trebuie să-şi
afirme existenţa şi specificităţile ei ca entitate şi să fie dovada concretă a fezabilităţii şi
împlinirilor unui model armonios de relaţii internaţionale, de organizare a cooperării
cu respectarea diferenţelor.
Sub imperiul acestui imperativ, este deosebit de interesant apelul liderului
NATO, Javier Solana, din adresa intitulată „Vocea Europei despre aspectele de
securitate: „ … trebuie să devenim mai coerenţi. Uniunea Europeană este singura
organizaţie regională cu o asemenea amploare politică, diplomatică, umanitară,
economică şi financiară, a instrumentelor militare şi ale poliţiei. Acţiunea, coerenţa
şi capacitatea vor fi vitale, dar nu suficiente dacă Europa nu îşi întăreşte relaţiile
cu partenerii ei strategici. Ameninţările nu sunt niciodată mai periculoase decât
atunci când comunitatea internaţională este divizată. Din acest motiv, legătura
transatlantică dintre Europa, Statele Unite şi Canada este de neînlocuit. Ieri, Statele
Unite şi Uniunea Europeană au celebrat cincizeci de ani de relaţii diplomatice.
Natura Uniunii Europene s-a schimbat în acest interval, ca şi natura parteneriatului
nostru. În patruzeci de ani din acest interval am fost parteneri din necesităţi geopolitice. Astăzi suntem parteneri prin alegerea liberă. Aşa fiind, trebuie să muncim
împreună în direcţia responsabilităţilor noastre, deoarece nimeni, oricât de puternic,
nu poate înfrunta toate problemele de unul singur. O mai bună cooperare este cheia
către un multilateralism eficace şi principala noastră armă împotriva ameninţărilor
comune.
NATO este şi va rămâne cheia principală a apărării securităţii noastre: nu ca şi
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competitor, ci ca partener strategic. Am văzut în Balcani cum acest parteneriat poate
avea rezultatele în domeniul păcii şi stabilităţii. O Europă cu o viziune strategică
unită va fi un partener semnificativ mai atractiv şi pentru alţii – Rusia, desigur, dar
şi pentru Japonia, China, India. Această Europă va fi mai bine plasată pentru a
contribui la ţelurile de stabilitate şi dezvoltare în America Latină, Orientul Mijlociu
extins şi în Africa. În deceniile următoare, toate aceste ţări şi regiuni se vor constitui
în parteneri cheie în tratarea ameninţărilor pe care le-am identificat”.
Indiferent de greutatea economică, politică, demografică şi militară, nu există
putere fără voinţă. Pentru a juca un rol pe scena internaţională, nu este suficient a
lua de gata curenta stare de fapt, a apela pasiv la alţii pentru a rezolva problemele
sau a urma sistematic directivele altora în tratarea acestor probleme. Puterea necesită
voinţa de a lăsa o urmă marcantă asupra cursului evenimentelor. Uniunea Europeană
se poate afirma ca o forţă doar dacă statele membre vor face apel, conştient şi colectiv,
la voinţa de a constitui un pol al unei lumi multi-polare şi va acţiona în consecinţă.
De asemenea, nu există putere fără capacitatea de autonomie şi de luare a
deciziilor.
Capacitatea de luare a deciziilor se bazează pe consensul politic asupra
obiectivelor globale de atins, pe mecanisme eficiente de luare a deciziilor şi pe
susţinerea bazelor ştiinţifice, industriale şi financiare necesare pentru a lua decizii
libere asupra iniţierii sau a urmăririi politicii. Autonomia luării deciziilor înseamnă a
fi conştient asupra identităţii şi suveranităţii fiecăruia şi astfel a simţi responsabilitatea
de a decide, fără inhibiţii cauzate de obiceiuri de dependenţă, supunere sau gratitudine.
Uniunea Europeană este fondată pe principii de libertate, democraţie,
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, principii comune
statelor membre. Aceleaşi valori stau la baza acţiunilor externe ale Uniunii Europene.
Securitatea pe termen lung nu poate fi atotcuprinzătoare. Uniunea Europeană
vede scopurile politico-militare şi puterea ca părţi ale unui cadru mai larg ce integrează
toate aspectele acţiunii externe, atât la nivelul obiectivelor, cât şi al instrumentelor.
Rădăcinile instabilităţii şi insecurităţii sunt diverse, astfel fiind necesar un răspuns
multidimensional, care să accentueze profilaxia: o abordare preventivă în locul
uneia reactive sau curative, concentrată asupra obiectivelor politicii şi nu asupra
ameninţărilor.
Securitatea pe termen lung este fondată pe un multilateralism instituţionalizat,
bazat pe reguli, pentru o predictibilitate pe mai departe în actuala lume multipolară,
pentru a conferi legitimitate guvernării acestei lumi şi astfel a creşte eficacitatea
procesului guvernării.
Uniunea Europeană acţionează prin cooperare, consultanţă şi parteneriat şi
luptă pentru relaţii echitabile cu celelalte naţiuni, în care acelaşi tratament să se
aplice tuturor. Este în interesul Europei şi este responsabilitatea istorică europeană să
facă ca multilateralismul să funcţioneze.
Uniunea Europeană, ca personaj global important, trebuie să-şi afirme
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legitimitatea acţiunilor sale externe, ca fiind prima superputere paşnică din istorie. De
la povara responsabilității și efectelor catastrofale ale celor două războaie mondiale
distrugătoare și ale Războiului Rece, la calitatea de superputere pașnică este un salt
uriaș, care sfidează pur și simplu eternul paradox belicos european, este o ieșire din
propria-i identitate conflictuală.
În cadrul graniţelor Uniunii Europene, statele membre se găsesc în relaţii
cordiale unele cu altele şi în mod cert nu opun ameninţări reciproce. Prin urmărirea
reţelei de interdependenţe politice, economice, sociale şi militare dintre statele
membre, iar prin integrare, şi cu viitoarele state membre, Uniunea Europeană va
evolua, potrivit marelui proiect european, într-o zonă a libertăţii, securităţii şi justiţiei.
Teritoriul şi populația Uniunii Europene rămân vulnerabile în faţa efectelor
ameninţărilor globale. Pentru creşterea încrederii populaţiei europene, Uniunea
Europeană şi statele membre acţionează în vederea găsirii de măsuri şi noi instrumente
practice de asigurare a securităţii individuale şi colective.
Eficacitatea acestor întreprinderi, care respectă în totalitate libertăţile civile,
va fi continuată printr-o deplină armonizare a liniilor politicii, în aspecte agreate
reciproc, asupra terorismului, traficului de persoane şi de droguri, corupţie, traficului
de arme, spălării de bani şi a crimei organizate.
Adoptarea unei clauze de solidaritate va da un semnal clar al evoluţiei statelor
membre ale Uniunii Europene către o comunitate politică care se angajează la
furnizarea de ajutor reciproc şi asistenţă în faţa riscurilor de orice natură. Acest lucru
va permite folosirea mecanismelor şi bunurilor securităţii europene şi ale politicii de
apărare în cazuri de criză pe teritoriul Uniunii Europene, cum ar fi atacurile teroriste,
dezastrele naturale sau provocate, la cererea statelor membre interesate.
Pentru viitorul apropiat, Uniunea Europeană şi statele membre nu mai înfruntă
nici o ameninţare militară directă asupra integrităţii lor teritoriale. Angajamentele
defensive ale statelor membre, inclusiv posibilitatea unei mai strânse colaborări
asupra apărării comune în cadrul Uniunii Europene, servesc ca asigurare pe termen
lung împotriva viitoarelor posibile ameninţări. Politicile Uniunii Europene la nivelul
organizaţiei şi la nivel global trebuie să prevină materializarea acestor ameninţări.
Prin procesul de accesibilitate, Uniunea Europeană a fost capabilă să creeze
stabilitatea în vecinătatea ei. Prin forţa ei de atracţie, nu prin coerciţie, a reuşit să
neutralizeze disputele minoritare şi conflictele de graniţe, care s-au arătat mult mai
puţin destabilizatoare în ultima perioadă.
Următoarea sarcină a Uniunii Europene este de a avea acelaşi succes într-o
vecinătate lărgită. Aici, Uniunea Europeană îşi va asuma, probabil, principala
responsabilitate şi o va conduce ea însăşi, deoarece o vecinătate liniștită și stabilizată
reprezintă o necesitate pentru propria siguranţă, iar promovarea stabilităţii este
datorie stringentă prezentă şi mai ales viitoare.
Mediul de securitate din vecinătate diferă de cel din interiorul Uniunii
Europene. Rămân zone de instabilitate regională şi dispute îndelungate atât pe
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

149

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
continentul european, cât şi în proximitatea acestuia.
Mai mult, migraţia necontrolată către Uniunea Europeană, în special atunci
când este legată de crima organizată internaţională, rămâne o sursă majoră de
îngrijorare în ochii opiniei publice. Principalul instrument pentru promovarea
stabilităţii în vecinătatea sa îl reprezintă dezvoltarea pe mai departe a politicilor
proprii de vecinătate, care oferă beneficii concrete şi relaţii preferenţiale cu statele
vecine, în numeroase aspecte, în particular asupra accesului la pieţe şi promovării
investiţiilor.
Aceste beneficii vor fi corelate cu progresul făcut în arii definite, cu reforma
economică notabilă, democratizarea şi respectarea drepturilor omului, ca şi cu
problematica cooperării politico-militare, în scopul stabilirii unor mecanisme comune
ale managementului prevenirii conflictelor şi a crizelor, inclusiv măsuri comune de
combatere a terorismului.
Politicile de vecinătate vor închega un echilibru între relaţiile bilaterale şi
parteneriatele multilaterale, astfel încât beneficiile şi etaloanele pentru progres să
fie dimensionate pentru nevoi şi circumstanţe specifice, concomitent cu abordarea
aspectelor regionale şi promovarea înţelegerii între parteneri. Prin politicile de
vecinătate, statele se pot apropia de Uniunea Europeană fără a fi membre. Pentru
această finalitate, Uniunea Europeană va dezvolta, cu siguranţă, un nou instrument
de vecinătate, ce integrează pârghiile financiare existente.
Obiectivele principale ale acestor politici de vecinătate sunt:
- prevenirea conflictelor şi a actelor de agresiune în aproprierea europeană;
- aplanarea disputelor în curs şi asigurarea liniștii pe termen lung;
- stabilirea de parteneriate economico-politice strânse, bazate pe împărtăşirea
obiectivelor Uniunii Europene, pe aplanarea conflictelor, pe valori, prosperitate şi
securitate;
- controlul migrației şi a oricărei forme de trafic ilegal către Uniunea Europeană;
- protejarea securității cetățenilor Uniunii Europene ce trăiesc în afara uniunii.
Rusia reprezintă un partener strategic pentru Uniunea Europeană, atât la nivel
continental, cât şi global. Rusia, ca putere europeană, trebuie să devină parte a zonei
lărgite de cooperare în Europa. O Rusie stabilă, democratică şi prosperă este esenţială
pentru o pace durabilă pe continentul european. Prin acest parteneriat strategic,
Uniunea Europeană sprijină consolidarea unei Rusii stabile şi democratice, guvernată
de legi de drept. Uniunea Europeană pare a fi pregătită pentru o colaborare strânsă
cu Rusia, atât în promovarea securităţii globale, cât şi în abordarea provocărilor
de pe continentul european, cum ar fi non-proliferarea armelor de distrugere în
masă, printr-un dialog politic şi de securitate şi prin colaborare concretă. Consiliul
Permanent de Parteneriat asigură o puternică bază instituţională pentru parteneriatul
Uniunea Europeană – Rusia, care va adăuga substanţă adoptării unei strategii comune
revizuite, ce va stabili priorităţi şi va detalia instrumente şi mijloace utile.
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Ucraina, Moldova şi Belarus reprezintă provocări speciale pentru politica
de vecinătate a Europei. Rezolvarea conflictului din auto-declarata regiune
Transnistreană din Moldova este o problemă principală a parteneriatului Uniunea
Europeană – Rusia.
În particular, Uniunea Europeană este pregătită să intensifice dialogul politic
şi de securitate cu Turcia şi o va invita pe aceasta să ia parte la cooperări politicomilitare concrete. Implementarea parteneriatului din perioada de preaderare,
concretizat în rezoluţia asupra problemelor din Cipru şi în consolidarea respectării
drepturilor omului, reprezintă un element integral al acestei cooperări adâncite.
În Mediterana, Uniunea Europeană acţionează pentru adâncirea parteneriatului
cu Algeria, Egipt, Israel, Iordan, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria şi Tunisia.
Uniunea va asigura bugetele corespunzătoare pentru funcţionarea coşului economicofinanciar necesar parteneriatului, astfel încât să ofere beneficii concrete partenerilor,
condiționând sprijinul de respectarea angajamentelor politice şi de securitate, de
democratizare şi respectare a drepturilor omului.
Obiectivul pe termen lung în domeniul politico-economic este stabilirea de
mecanisme euro-mediteraneene permanente pentru prevenirea şi managementul
situaţiilor de criză, ce pot fi realizate prin participarea activă a partenerilor
mediteraneeni la politica de securitate şi apărare, şi prin atingerea unei non-proliferări
substanţiale, a unui control şi a unei dezarmări reale, care trebuie să conducă la un
Orient Mijlociu fără arme de distrugere în masă.
Domeniul cultural este un bun important în promovarea valorilor comune,
cu Fundaţia Euro Mediteraneană ca instrument principal. Ca o condiţie esenţială
a lărgirii parteneriatului, Uniunea Europeană va contribui, probabil, mai activ la
revitalizarea procesului de pace în Orientul Mijlociu, factorul determinant al voinţei
statelor mediteraneene de a se angaja în parteneriat.
Dincolo de imediata vecinătate, Africa prezintă o importanţă particulară
pentru Europa. Legăturile istorice şi culturale, importanţa pieţelor europene pentru
produsele africane şi poziţia Europei ca principal donator pentru Africa au creat o
reţea solidă de aranjamente contractuale între cele două regiuni.
Crearea unei forţe permanente de stabilitate africană este unul din
instrumentele la care Uniunea Europeană se angajează tot mai activ, în prezent şi pe
viitor, în strânsă legătură cu Uniunea Africană.
În loc de concluzii
Abordarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii naţionale reprezintă
un proces evolutiv, caracterizat de continuitate şi profunzime, de adaptabilitate şi
pragmatism, într-un cadru instituţionalizat tot mai concret şi mai eficient.
România îşi asigură în mare măsură securitatea prin adaptarea şi includerea
instrumentelor, valorilor şi forţelor proprii la sistemul colectiv de securitate şi
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democraţie al NATO şi Uniunii Europene, fiind conştientă de responsabilităţile şi
angajamentele sale, de gravitatea şi consecinţele riscurilor şi pericolelor pe care le
preia ca stat membru al unei alianţe progresiste şi democratice.
Incoerenţa politică şi managerială, lipsa de cooperare şi conlucrare în studierea
şi tratarea tendinţelor şi dinamicilor de evoluţie a riscurilor majore generează
insecuritate, duc la dispersia forţelor şi la lipsă de coeziune politică şi socială,
aspecte ce conduc inevitabil la dezordine publică, regională sau chiar internaţională,
la conflicte şi chiar la război.
În consecinţă, pacea lumii şi prosperitatea popoarelor sunt strâns legate de
armonia şi coeziunea acţională în tratarea marilor pericole la adresa vieţii şi existenţei
planetare, iar acestea ţin, la rândul lor, de capacitatea de înţelegere şi de angajare
conştientă a forţelor şi resurselor pentru gestionarea riscurilor şi vulnerabilităţilor, în
permanentă evoluţie şi complexitate.
În cursa continuă a menţinerii echilibrului dintre binele social realizat şi răul
ce-l pot produce riscurile şi vulnerabilităţile în continuă creştere şi diversificare,
generate de fenomenele dezvoltării şi globalizării, armonizarea politicilor acţionale
şi preventive, regionale şi globale poate constitui o soluție pentru depășirea
fragilităţilor şi pericolelor cu care se confruntă în prezent omenirea.
Evoluţia riscurilor şi vulnerabilităţilor este strâns legată de dinamica vieţii
economice şi politice mondiale, de complexitatea problematicilor şi dificultăţilor
lumii moderne, de specificităţile şi particularităţile dezvoltărilor regionale şi locale,
de fenomenele şi consecinţele procesului de globalizare.
Riscurile şi ameninţările, vulnerabilităţile şi pericolele trebuie privite şi
gestionate în dinamica dezvoltării, amplificării şi diversificării lor, atât de către
factorii locali sau statali, cât şi de către organismele internaţionale, într-o concepţie
ce tinde să se coaguleze şi armonizeze.
Conceptele teoretice şi normele elaborate în domeniu, parcurg o dinamică
proprie, raportată la tendinţele de evoluţie a riscurilor şi vulnerabilităţilor, dar şi la
modul de abordare a acestora de către factorii responsabili. Este benefică tendinţa
de raportare la termeni şi noţiuni general acceptate de către state, factori politici şi
organisme internaţionale.
Mediul internaţional de securitate determină, într-o măsură tot mai mare,
politica naţională de tratare a riscurilor şi vulnerabulităţilor, a ameninţărilor la adresa
securităţii şi stabilităţii statale.
Climatul de evoluţie şi dirijare a vectorului de stabilitate globală este favorabil
asigurării securităţii regionale şi locale, fapt ce permite României ca, într-un mediu
de veghe omnidirecţională, să-şi concentreze eforturile pe dezvoltarea economică şi
armonizarea socială, înfăptuirea reformelor democratice şi restructurării militare, ca
fundamente esenţiale ale realizării securităţii proprii şi a afirmării concrete în planul
securităţii regionale şi globale.
România conştientizează necesitatea unui sistem de gestionare a crizelor, bazat
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pe reacţie rapidă, cu o reţea logistică adecvată şi un cadru clar privind responsabilităţile
la nivel naţional şi comunitar. Astfel, procesul de reformă a Armatei României pune
accent pe satisfacerea simultană a principiilor de interoperabilitate, sustenabilitate şi
capacitate de desfăşurare rapidă în teatrul de operaţii.
Ţara noastră continuă să se implice în activitatea Consiliului Europei, a
Organizaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică şi a altor organizaţii şi
instituţii multilaterale internaţionale şi regionale. România contribuie la dezvoltarea,
în continuare, a formelor de cooperare regională şi subregională cu toate ţările care
manifestă preocupare şi interes pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii în Europa.
Evoluţia convergentă sau divergentă a problemelor securităţii, fenomenele
şi consecinţele procesului de globalizare, dinamica vieţii economice şi politice
mondiale afectează pozitiv sau negativ factorii favorizanţi ai interoperabilităţii de
ansamblu.
Tendinţa polarizantă şi agravantă a riscurilor şi vulnerabilităţilor impune
un curs actual ascendent în atingerea unui nivel de interoperabilitate strict necesar
acţiunii coerente în demersurile comune ale statelor sau alianţelor pentru securizarea
Planetei şi a spaţiului cosmic vital existenţei acesteia.
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PROMOVAREA INTERESELOR
DE SECURITATE ALE ROMÂNIEI
ÎN ACTUALUL CONTEXT
GEOSTRATEGIC
Riad AWWAD
Abstract
În contextul proaspătului conflict ucrainean, soldat cu peste o sută de
morţi şi câteva sute de răniţi în ultimele zile de proteste violente, necesitatea
promovării şi consolidării intereselor de securitate ale României devine
imperioasă. Evident, aceste interese sunt definite în documente oficiale.
Una este însă definirea lor și alta modalitățile de a le pune în operă, de a le
promova, care se concretizează prin măsuri clare de cunoaștere, calculare și
control al riscului de securitate și de reducere substanțială a acestuia. Oare,
acest lucru se realizează efectiv?
Cuvinte-cheie: interese de securitate, amenințări, vulnerabilități, riscuri,
conflicte, conflicte înghețate, zona Mării Negre
PROMOTING SECURITY INTERESTS OF ROMANIA IN THE ACTUAL GEOSTRATEGIC CONTEXT
Abstract
In the context of the freshly Ukrainian conflict that left over a hundred
dead and hundreds injured in the last days of violent protests, the need to
promote and strenghten the security interests of Romania becomes imperative.
Obviously, these interests are defined in official documents. One is, however,
their definition, and quite another thing the way of putting into practice and
promote them, which is reflected by clear measures of knowledge, calculation
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and control of security risk and its substantial reduction. Do we really perform
this kind of action?
Keywords: security interests, threats, vulnerabilities, risks, conflicts, frozen
conflicts, the Black Sea
PROMOUVOIR LES INTERETS DE SECURITE DE LA ROUMANIE
DANS LE CONTEXTE GEOSTRATEGIQUE ACTUEL
Résumé
Dans le contexte généré par le récent conflit ukrainienne, avec plus
d’une centaine de morts et quelque cents de blesses des derniers jours de
protestation violences, la nécessité de promouvoir les intérêts de sécurité de
la Roumanie devient impérieuse. Ces intérêts, évidemment, sont définis en
documents officielles. Mais, les définir signifie une chose et les modalités de
les mettre en œuvre, de les promouvoir totalement autre chose. Cette dernière
chose signifie les bien connaitre, calculer et contrôler le risque de sécurité
et en le réduire substantiellement. Mais cette exigence peut-on le réaliser
effectivement ?
Mots-clefs: intérêts de sécurité, menaces, vulnérabilités, risques, conflits,
conflits gelés, région de la Mer Noir.

P

roblema ucraineană reprezintă cel mai recent exemplu în care forţele de
ordine ale statului au intervenit violent, contrar principiilor democratice,
omorându-şi propriii cetăţeni. În astfel de situaţii e absolut normal să ne întrebăm
care este adevăratul interes naţional şi cât de mare poate fi miza încât să justifice o
crimă împotriva poporului. Aflată între două poluri de putere şi interese, SUA/UE pe
de o parte şi Rusia de cealaltă, Ucraina tinde să se rupă în două. Sub presiunea celor
două forţe rivale, e greu de estimat cât va mai rezista în actuala configuraţie politică
şi geografică.
Exemplul ţării vecine ne aduce aminte de evenimentele din decembrie ’89,
când şi ţara noastră a fost ţinta unor interese externe, iar forţele de ordine au făcut
numeroase victime în rândul tinerilor protestatari. Ceea ce s-a întâmplat în România,
Siria, Libia, Egipt, Tunisia, Algeria şi alte state din Orientul Mijlociu în ultimii 2-3
ani, ceea ce se întâmplă în prezent în Ucraina, confirmă încă o dată celebra afirmaţie
că „istoria ne învaţă că nu învăţăm nimic din istorie”.
Conform Strategiei de Securitate Naţională a României, interesele de securitate
ale ţării noastre vizează promovarea, protejarea şi apărarea – prin mijloace legitime
– a valorilor prin care naţiunea română îşi garantează existenţa şi identitatea, pe
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baza cărora îşi construieşte viitorul şi în temeiul cărora se integrează în comunitatea
europeană şi euroatlantică şi participă la procesul de globalizare. Prin aria lor de
manifestare, ele se adresează – în primul rând – cetăţenilor patriei care trăiesc
pe teritoriul naţional, dar şi – în egală măsură – tuturor celorlalţi oameni aflaţi în
România, precum şi românilor care trăiesc sau îşi desfăşoară activitatea în afara
graniţelor ţării.
La nivel global, lumea continuă să rămână puternic conflictuală. « Primăvara
arabă » reprezintă un exemplu destul de recent, unde în peste 20 de ţări au avut
loc proteste, schimbări de guvern, rebeliuni armate şi intervenţii ale regimurilor
totalitare soldate cu sute de mii de morţi. Miza conflictelor o constituie în cea mai
mare parte accesul la resurse, la mecanismele de distribuţie a acestora şi la pieţe de
desfacere, cât şi diferenţele identitare de natură civică, etnică, religioasă, culturală
sau ideologică. Probabilitatea unui conflict militar de mare amploare este redusă, în
timp ce conflictele regionale şi cele interne pot fi mai frecvente, iar efectul lor – direct
sau cumulat – tinde să devină tot mai greu de controlat.
Principalul fenomen care influenţează mediul de securitate contemporan, atât
în ceea ce priveşte geneza noilor riscuri şi ameninţări, cât şi al apariţiei diferitelor
oportunităţi îl reprezintă globalizarea. În acest mediu, nici un stat nu se poate izola
sau rămâne neutru, nici un stat nu este la adăpost şi nici unul nu trebuie să rămână în
afara proceselor globale.
Astfel, regiuni întregi sunt afectate de stări de tensiune, instabilitate şi conflict,
de sărăcie şi frustrare care generează sau favorizează proliferarea noilor riscuri
şi ameninţări. Dintre acestea, unele pot avea un impact major asupra securităţii
României. La nivel regional, în Europa centrală, de est şi de sud-est, persistă sau
sporesc în intensitate diferite stări de tensiune şi situaţii conflictuale determinate
de vechi dispute de natură etnică sau religioasă, teritoriale sau separatiste ori de
contestare a frontierelor existente, precum şi de criminalitatea transfrontalieră.
Securitatea internă reprezintă ansamblul activităţilor de protecţie, pază şi
apărare a locuitorilor, comunităţilor umane, infrastructurii şi proprietăţii împotriva
ameninţărilor asimetrice de factură militară sau non-militară, precum şi a celor
generate de factori geo-fizici, meteo-climatici ori alţi factori naturali sau umani care
pun în pericol viaţa, libertăţile, bunurile şi activităţile oamenilor şi ale colectivităţilor,
infrastructura şi activităţile economico-sociale, precum şi alte valori, la un nivel de
intensitate şi amploare mult diferit de starea obişnuită.
Odată cu aderarea României la NATO şi UE riscurile şi ameninţările la adresa
securităţii naţionale a României sunt percepute, în primul rând, din perspectiva posturii
de ţară membră a acestor două alianţe. În aceste condiţii, deşi pericolul unui război
clasic, al unor agresiuni militare convenţionale este foarte puţin probabil, neglijarea
unor astfel de riscuri ar putea genera vulnerabilităţi majore la adresa securităţii
naţionale şi a capacităţii de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale
asumate. Se înscriu, de asemenea, în această categorie, riscurile şi ameninţările ce
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privesc securitatea şi apărarea frontierelor, în condiţiile în care segmente importante
ale graniţelor României constituie o parte importantă a frontierei terestre estice a
celor două organizaţii.
În acelaşi timp, însă, o serie de ameninţări noi, asimetrice, de natură militară
şi non-militară, inclusiv cele ce se manifestă sub forma agresiunilor psihologice,
informaţionale sau informatice tind să sporească sub raportul gradului de pericol
şi al probabilităţii de producere şi pot afecta grav starea de securitate a cetăţenilor
români, a statului român sau a organizaţiilor din care România face parte. Principalele
riscuri şi ameninţări, de natură politică, economică, socială şi militară, capabile să
pună în pericol siguranţa cetăţeanului şi securitatea naţională a României, valorile
şi interesele sale ca stat membru al comunităţii europene şi euroatlantice sunt:
terorismul internaţional structurat în reţele transfrontaliere; proliferarea armelor de
distrugere în masă; conflictele regionale; criminalitatea transnaţională organizată;
guvernarea ineficientă.
Arealul strategic în care este situată România este încă bogat în conflicte
locale, cu puternice implicaţii pentru pacea şi securitatea regională şi europeană.
Produs al dezmembrării, mai mult sau mai puţin violente, a unor state multinaţionale
din zonă, aceste conflicte interetnice sau religioase au un puternic substrat politic
şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale, chiar dacă, în urma
unor importante eforturi ale comunităţii internaţionale, majoritatea acestora sunt
ţinute sub control. Prin numărul lor mare, aceste conflicte – alături de alte stări
tensionate, mişcări separatiste, dispute teritoriale şi situaţii de instabilitate prezente
în proximitatea României – generează incertitudine, determină irosirea resurselor şi
perpetuează sărăcia.
Contextul geopolitic actual a transformat spaţiul de interes strategic în care
se află România într-o veritabilă sursă, zonă de tranzit şi destinaţie a unor activităţi
infracţionale grave constând în: trafic ilegal de armament, muniţii şi explozivi; trafic
de droguri; migraţie ilegală şi trafic de fiinţe umane; trafic de produse contrafăcute;
activităţi de spălare a banilor; etc. Noile democraţii din această regiune continuă,
însă, să se confrunte cu diferite fenomene negative care afectează calitatea actului de
guvernare. În acest context, guvernarea ineficientă – efect al deficitului democratic
şi al corupţiei instituţionale, ce se reflectă în manifestări de clientelism politic,
ineficienţă a administraţiei publice, tendinţe autoritariste şi lipsă de transparenţă şi
responsabilitate publică – subminează încrederea cetăţenilor în instituţiile publice şi
poate constitui o ameninţare majoră la adresa securităţii statelor. În aria de interes
strategic a României, guvernarea ineficientă a pus adesea în pericol exerciţiul normal
al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a afectat îndeplinirea unor
obligaţii internaţionale, generând riscul producerii unor crize umanitare cu impact
transfrontalier.
Ca stat de graniţă al Uniunii Europene şi ca membru al Alianţei Nord-Atlantice
în această regiune, România are interesul major de a se învecina cu state stabile,
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democratice şi prospere deoarece numai acestea sunt capabile să menţină pacea şi
buna-înţelegere în relaţiile dintre ele, să creeze comunităţi regionale pluraliste şi să
aibă un comportament predictibil în domeniul securităţii. Construirea unui climat
de securitate, stabilitate şi prosperitate în zona Mării Negre reprezintă o direcţie
distinctă de acţiune a acestei strategii.
Regiunea geopolitică a Mării Negre este o arie de tranzit semnificativă
a resurselor energetice şi, totodată, un spaţiu important de manifestare a unor
riscuri asimetrice şi focare de conflict, cu un impact substanţial asupra securităţii
euroatlantice.
Departe de a fi considerată o simplă zonă-tampon sau periferică, regiunea
Mării Negre este un conector de importanţă strategică, situat pe coridorul ce leagă
comunitatea de Orientul Mijlociu – Regiunea Caspică – Asia Centrală.
Din punct de vedere al provocărilor de securitate, regiunea este o oglindă fidelă
a noilor riscuri şi ameninţări şi un virtual poligon periculos pentru experi-mentarea
lor. În rândul acestora, trebuie menţionate:
- terorismul internaţional;
- proliferarea armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de transport al
acestora la ţintă;
- conflictele locale;
- traficul ilegal de armament, muniţii şi explozivi;
- traficul de droguri;
- migraţia ilegală şi traficul de fiinţe umane;
- guvernarea ineficientă, minată de o corupţie endemică<
- criminalitatea organizată.
Alături de un important deficit democratic şi de incapacitatea exercitării
plenare a atribuţiilor conferite statelor suverane, regiunea Mării Negre este cea mai
bogată parte a Europei în conflicte separatiste, dispute sau stări tensionate.
Conflictele şi mişcările separatiste din estul şi sudul Republicii Moldova
(regiunea nistreană şi regiunea găgăuză), estul şi nordul Georgiei (Abhazia şi Osetia
de Sud), vestul Azerbaidjanului (Nagorno-Karabah), sudul Federaţiei Ruse (Cecenia
şi alte republici sau regiuni autonome din Caucazul de Nord), Ucraina, alte mişcări
separatiste de mai mică amploare şi intensitate, precum şi stările de tensiune legate
de unele dispute teritoriale sau de frontieră, reprezintă grave ameninţări la adresa
securităţii regiunii şi creează pericolul declanşării sau reizbucnirii unor confruntări
violente.
Neutralizarea acestor riscuri şi ameninţări constituie o responsabilitate
primordială a statelor riverane Mării Negre. Ele trebuie să fie, în primul rând,
conştiente de existenţa acestor pericole şi, pornind de lafoarte buna cunoa;tere a
acestora, sunt obligate să dezvolte politici interne, externe şi de securitate capabile
să neutralizeze fenomenele negative în interiorul propriilor graniţe şi să se abţină
de la sprijinirea, în orice fel, a mişcărilor separatiste, a organizaţiilor extremiste sau
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teroriste, a activităţilor infracţionale.
Ţările riverane Mării Negre au nevoie să coopereze activ şi eficient, să
promoveze măsuri destinate creşterii încrederii în regiune şi să-şi îndeplinească
obligaţiile privind reducerea armamentelor convenţionale şi retragerea forţelor
militare staţionate ilegal pe teritoriul altor state.
Țările riverane Mării Negre nu sunt însă singure, izolate și complet
independente. Trei dintre acestea - Turcia, România și Bulgaria sunt membre NATO,
două - România și Bulgaria - sunt membre ale Uniunii Europene, Turcia urmează
un parcurs de preaderare, iar Georgia a semnat deja Acordul de asociere cu UE de la
Vilnius.
Rusia constituie o altă parte a Mării Negre, iar Ucraina se află cumva la
mijloc, deși deține cea mai mare parte din litoralul Mării Negre, după Turcia. Așadar,
deciziile importante se iau tot la Washington, la Bruxelles și la Moscova. Dar de
aici nu rezultă că țările litorale nu au nicio responsabilitate, ci, dimpotrivă, ele sunt
experte în configurarea acestor decizii.
Asigurarea securității interne este o misiune complexă şi interdependentă. Ea
implică responsabilități din partea unui număr mare de instituții şi agenţii. Aceste
responsabilități revin preponderent: administrației publice şi structurilor de ordine
publică, precum şi celor care se ocupă cu prevenirea şi gestiunea urgențelor civile,
securitatea frontierelor şi garda de coastă; structurilor de informaţii, contrainformații
şi securitate; organismelor de prevenire a spălării banilor şi de control al importurilor
şi exporturilor strategice; structurilor militare, în situaţii deosebite, pentru unele
activităţi.
Contracararea pro-activă şi eficientă a terorismului pe teritoriul naţional
constituie principala prioritate a securităţii interne. În acest scop, pe temeiul
responsabilităţii pentru securitatea publică şi siguranţa cetăţenilor săi, statul
român trebuie să-şi mobilizeze resursele şi instrumentele aflate la dispoziţie
pentru următoarele obiective: descoperirea la timp, prevenirea, combaterea şi
împiedicarea activităţilor şi acţiunilor teroriste pe teritoriul naţional; protecţia
instituţiilor, a cetăţenilor români şi a străinilor aflaţi în România împotriva atacurilor
teroriste; interzicerea folosirii teritoriului României pentru propagandă în favoarea
terorismului, recrutarea sau adăpostirea agenţilor, colectarea de fonduri sau pregătire
a unor acţiuni teroriste împotriva altor state.
În epoca globalizării, graniţa dintre riscurile interne şi cele externe, cu efecte
majore asupra securităţii cetăţenilor, comunităţilor sau statului, devine tot mai
puţin relevantă, iar efectele posibile ale unor ameninţări catastrofale – tot mai greu
de anticipat. Reducerea influenţei riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii
naţionale trebuie să constituie o coordonată permanentă a politicii de securitate a
României.
Interesele naţionale sunt acele nevoi şi aspiraţii esenţiale pentru afirmarea
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identităţii şi valorilor naţionale, existenţa statului şi asigurarea funcţiilor sale
fundamentale. Interesele naţionale sunt caracterul naţional al statului, suveranitatea
şi independenţa, unitatea şi indivizibilitatea sa. De asemenea, prin importanţa lor
pentru ţară, sunt interese naţionale independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba
oficială, româna. Apărarea intereselor naţionale este considerată a fi obligaţia fiecărui
cetăţean al României.
Bibliografie :
1. Strategia de Securitate Naţională a României, 2007
2. Strategia Naţională de Apărare, 2010
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PROTEJAREA VALORILOR
DEMOCRATICE ŞI PROMOVAREA
INTERESELOR NAŢIONALE
ÎN PARTENERIATE ŞI ALIANŢE,
PENTRU REALIZAREA SECURITĂŢII
NAŢIONALE ŞI REGIONALE
Riad AWWAD

Abstract
În calitate de stat democratic, România trebuie să protejeze şi să
garanteze respectarea valorilor de bază ale democrației: libertate, dreptate şi
egalitate în fața legii, toleranță, transparență, egalitate de șanse, competiţie
justă, egalitate în drepturi, libertate de expresie etc. Garantarea respectării
valorilor democratice enumerate mai sus este o responsabilitate a statului
român, exercitată prin intermediul instituțiilor şi persoanelor abilitate în acest
sens prin vot democratic. Acest imperativ al democrației reprezentative nu
este ușor de pus în aplicare în nici un stat de pe lumea aceasta. Dar statele se
străduiesc să-l pună în operă printr-o construcție solidă și durabilă. Este și
cazul României.

Cuvinte-cheie: valori, democrație, vot, interese naționale, conflict, diplomație,
securitate
PROTECTING DEMOCRATIC VALUES AND PROMOTING
NATIONAL INTERESTS IN PARTNERSHIPS AND ALLIANCES TO
ENSURE THE NATIONAL AND REGIONAL SECURITY
Abstract
As a democratic state, Romania has to protect and ensure respect for
the basic values of democracy: freedom, justice and equality before the law,
tolerance, transparency, equal opportunities, fair competition, equal rights,
freedom of expression and so forth. Ensuring respect for democratic values
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listed above is a Romanian state responsibility, exercised through institutions
and persons empowered for that purpose by democratic vote. It is not easy to
implement this imperative of democracy in any state in this world. But states
are trying to put it into practice by a strong and sustainable construction.
Keywords: values, democracy, vote, national interests, conflict, diplomacy,
security

PROTECTION DES VALEURS DEMOCRATIQUES ET LA
PROMOTION DES INTERETS NATIONALES DANS LE PARTENARIATS
ET DANS LES ALLIANCES, POUR LA SECURITE NATIONALE ET
REGIONALE
Résumé
Roumanie, comme Etat démocratique, s’assume l’obligation essentielle
de protéger et garantir le respect des valeurs fondamentales de la démocratie :
liberté, justice, égalité, tolérance, transparence, égalité de chances, compétition
juste, égalité en ce qui concerne les droits, liberté d’expression etc. La garantie
du respect des valeurs démocratique énumérées ci-dessus est une responsabilité de
l’Etat roumain, effectué par les institutions et par les personnes déléguées par le
vote démocratique de la nation. Cet impératif de la démocratie représentative n’est
pas facile à appliquer nulle parte dans le monde. Mais les Etats en s’efforcent de le
mettre en œuvre par une construction solide et durable. C’est le cas de la Roumanie
aussi.
Mots-clefs: valeurs, démocratie, vote, intérêt national, conflit, diplomatie,
sécurité

D

emocrația reprezentativă este o formă limitată şi indirectă a democrației.
Este limitată prin faptul că participarea populară la guvernare este
periodică şi de scurtă durată, fiind restrânsă de scrutinul electoral stabilit o dată
la câţiva ani. Este indirectă prin faptul că oamenii nu-şi exercită ei înșiși puterea,
ci desemnează prin vot anumite persoane ce vor guverna în numele lor. Această
formă de guvernare este democratică doar în măsura în care reprezentarea stabilește
legături efective şi de încredere între guvernanți şi guvernați şi este exprimată prin
noțiunea de mandat electoral.
Conform barometrului de opinie publică realizat de IPP, 35% dintre români se
declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de democrația din România, 39% nu sunt
nici mulțumiți, nici nemulțumiți, şi doar 22% sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți.
La polul opus se află democrația directă (participativă) care are la bază
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participarea şi implicarea efectivă a poporului la actul de guvernare. Considerată
o formă ideală a democrației, prin faptul că elimină diferențele dintre guvernanți şi
guvernați, un paradox implicit al democrației reprezentative, democrația directă se
manifestă sporadic prin intermediul referendumului, alegerii primarilor, președinților
de consilii județene şi președintelui statului. Dar democrația directă se manifestă doar
prin acordarea (sau neacordarea) votului unor candidați care au intrat în competiție,
între ei, în fața unui beneficiar ‑ votantul ‑, demonstrând, deocamdată printr-o
campanie electorală, ce anume vor face pentru binele țării și, evident, al votantului.
Care este relația adevărată dintre această ofertă și prestația guvernării s-a văzut în
cei a4 ani de aplicare a acestei formule de guvernare democratică prin reprezentanți.
Promovarea valorilor democratice se află într-o strânsă legătură cu promovarea
intereselor naţionale ale ţării noastre.
Conceptul de interes naţional este fundamental pentru orientarea politicii
externe. Întreaga activitate externă desfășurată de un stat se ghidează după interesele
naţionale. Din această categorie fac parte interesele ce se încadrează în parametrii
de generalitate şi perenitate. Interesul naţional trebuie să aibă un grad maxim de
generalitate, adică să aibă o acoperire cât mai largă, şi să urmărească un proiect
durabil, nealterat de trecerea timpului. Interesul național corespunde unui ideal
național, unui orizont de așteptare în ceea ce privește devenirea țării, pe coordonatele
vitale ale unei națiuni - libertate, bunăstare, prosperitate, securitate.
Luând în discuție termenul de interes naţional, nu ne referim la un interes
anume, ci la o serie de interese care sunt menite să asigure menținerea securității şi
bunăstării statului respectiv. Numim interese naţionale acele interese care reflectă
valorile unei națiunii, traduse apoi în obiective ce urmează a fi îndeplinite.
Interesele naţionale se pot clasifica în trei categorii mari :
- cele care exprimă valori fundamentale – independență, suveranitate,
integritate teritorială – şi asupra cărora nu se negociază;
- cele asupra cărora se poate negocia – acorduri de dezarmare;
- cele care fac obiectul curent al negocierilor – acorduri între state riverane
În ultimii 10 ani, România a devenit membră a două mari alianţe: NATO
şi UE, prima, o alianță politico-militară, iar cea de-a doua o uniune economică şi
politică. Apartenența statului nostru la aceste două alianţe internaţionale are drept
scop consolidarea securității naţionale şi internaţionale, colaborarea în domeniul de
securitate, economie, politică, mediu.
Adesea, se poate întâmpla ca interesele naţionale să intre în conflict cu
interesele altor state sau alianţe internaţionale. În astfel de situaţii, diplomația şi
negocierea trebuie să constituie principalele instrumente de soluționare a conflictelor.
Prof. Zeev Maoz oferă o definiţie punctuală şi cât se poate de exactă a
diplomației: Diplomația este arta de a reprezenta interesele naţionale ale unei țări în
străinătate, prin utilizarea unor metode pașnice. Așadar, toate potențialele conflicte
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interstatale trebuie soluționate pe cale pașnică, prin respectarea reciprocă a drepturilor
omului şi a acordurilor dintre state.
Colaborarea în domeniul de securitate în cadrul alianțelor internaţionale oferă
avantaje şi facilitează lupta împotriva terorismului şi crimei organizate, traficului de
droguri, proliferarea armelor nucleare etc.
Factorul etnico-religios stă la baza a două mari provocări cu care se confruntă
în prezent Europa. Prima provocare o constituie persistența diferitelor tensiuni, crize
sau conflicte de natură etnică sau etnico-religioasă, iar cea de-a doua, problema
islamului.
Dacă e să luăm în calcul că, în prezent, peste 15 milioane de musulmani
locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene, problema islamului nu este doar o problemă
de politică externă, ci o problemă care a intrat în agenda politică internă a UE, cât şi în
cea a majorității statelor europene. Creşterea numerică spectaculoasă a comunităților
islamice din spaţiul european a transformat islamul în cea de-a doua religie ca număr
de adepți din Europa, după creștinism.
Această pondere a populației musulmane, alături de posibila aderare la UE
a câtorva state din Europa de sud-est cu populaţie majoritar musulmană, reprezintă
o provocare pentru securitatea națională şi regională, interculturalitate şi toleranță
religioasă. De aceea, cooperarea dintre statele membre NATO şi UE reprezintă o
pârghie în prevenirea şi menținerea unui climat de securitate stabil în fața potențialelor
riscuri şi amenințări derivate din diferințele fundamentale de religie.
Strategia de securitate națională a României urmărește promovarea, protecţia
şi apărarea valorilor şi intereselor naţionale prin efortul naţional şi cooperarea cu
aliații şi partenerii. Sunt considerate valori naţionale elementele de natură spirituală,
culturală şi materială ce definesc identitatea românească.
Prin protejarea, promovarea şi apărarea acestora se asigură condiţiile esenţiale
ale existenței şi demnității cetățenilor şi a statului român, în conformitate cu
prevederile Constituției.
La temelia eforturilor vizând construcția securității şi prosperității poporului
român sunt așezate valori precum: democrația, libertatea, egalitatea şi supremaţia
legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile şi libertățile sale
fundamentale; identitatea națională şi responsabilitatea civică; pluralismul politic;
proprietatea garantată şi economia de piață; solidaritatea cu națiunile democratice;
pacea şi cooperarea internaţională; dialogul şi comunicarea dintre civilizații.
Progresul, prosperitatea şi securitatea națională a României depind în totalitate
de promovarea şi garantarea valorilor şi intereselor naţionale. România trebuie să
continuei procesul complex de promovare şi garantare a intereselor naţionale inițiat
în 2007, odată cu aderarea la UE, şi să contribuie efectiv la menținerea integrității,
unității, suveranității, independenței şi indivizibilității statului român, la dezvoltarea
unei economii de piață competitive, dinamice şi performante, la modernizarea
radicală a sistemului de educație şi valorificarea eficientă a potențialului uman,
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științific şi tehnologic, la creşterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai şi de
sănătate al populației, la afirmarea şi protejarea culturii, identităţii naţionale şi vieţii
spirituale a românilor.
Așadar, în efortul de protejare, apărare şi promovare a intereselor naţionale,
România trebuie să respecte principiile şi normele dreptului internaţional şi să
dezvolte dialogul şi cooperarea cu organizațiile internaţionale şi statele interesate
în realizarea securității internaţionale. În condiţiile în care extinderea democrației şi
cooperarea dintre instituții sunt principalele tendințe ale relaţiilor internaţionale, este
esenţial pentru ţara noastră să promoveze interesele naţionale prin mijloace pașnicepolitice, diplomatice, economice şi culturale.
În acelaşi timp, România trebuie să fie pregătită ca, alături de aliații şi
partenerii săi strategici, să folosească toate mijloacele legale, inclusiv întrebuințarea
elementelor de forţă ale capacității naţionale, ca soluție de ultimă instanță pentru
protejarea şi apărarea intereselor sale legitime.
Bibliografie:
- Sondaje ale Institutului de Politici Publice
- Europa: graniţe, cetăţenie, securitate, CSSAS, 2009
- Rolul religiei în construcţia viitoarei europe, CSASS, 2009
- Strategia de Securitate Naţională a României, 2007
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STRATEGIC MANAGEMENT
OF MILITARY CRITICAL
INFRASTRUCTURE INFORMATION
Iulian BODOLAN1
Abstract
According to European Security Strategy2, the security of a state depends
on five dimensions (political, military, economic, diplomatic, and security
environment) and according to the European Union’s rules its management
represents a ‘deliberate process aimed at assessing the risk and implementing
the necessary steps to get it to a specific, acceptable level with reasonable
costs’.
Key words: military, critical infrastructures, protection, intelligence,
process
Abstract
Potrivit „Strategiei Europene de Securitate”3, securitatea unei naţiuni
este caracterizată de cinci dimensiuni majore (dimensiunea politică, militară,
economică, diplomatică şi cea privind protecţia mediului), iar gestionarea sa
reprezintă, în conformitate cu normele Uniunii Europene, „un proces deliberat
prin care se vizează evaluarea riscului şi punerea în operă a acţiunilor destinate
să-l aducă la un nivel determinat şi acceptabil, cu un cost acceptabil”.
Cuvinte cheie: militar, infrastructuri critice, protecție, informație, proces

1
2
3

Ph. D., Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIRO.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIRO.pdf
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Critical Infrastructures

A

study developed by experts from Centre for Strategic Studies of Defence
and Security within Bucharest National Defence University presents
the infrastructure issue from a systemic perspective related to its location, role, and
importance for security stability, functioning and security, establishing three major
types:
1. Common infrastructures – a structure or framework that supports system
development and functioning without any special qualities except those justifying
their existence and presence within the systems and processes.
2. Special infrastructures – playing a special role as far as functions/
functionality is concern, they ensure an enhanced efficiency as well as quality, comfort,
and performance to systems and processes. Usually they represent performance
infrastructures and some of them (especially those which have an enhanced role in
system stability and security) can be considered critical infrastructures.
3. Critical infrastructures – the stability, safety, and security of systems and
processes depends on them.
Critical infrastructures represents those infrastructures which play a vital role
in ensuring the security of the systems and developing economic, social, political,
information, and military processes by taking into account:
- singular character of a system or process within the infrastructures;
- vital role they play as material or virtual (network) support to ensure the
system functioning and the processes development;
- their important, irreplaceable role in ensuring the stability, reliability, safety,
functionality, and especially the security of the systems;
- greater vulnerabilities to direct threats as well as to those aimed at their
component systems;
- their special response to conditions changes and especially to sudden changes.
Military Critical Infrastructures
The 2008/114/CE from December 8, 2008 Directive of the European Council
on European critical infrastructures and ways to improve their security4 defines
European Critical Infrastructures List in the economic field, namely energy and
2008/114/CE from December 8, 2008, The Official Journal of the European Union L 345/75, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:RO:PDF
4
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transport sectors, respectively electric power, oil, gas transport as well as terrestrial,
railway, air, internal and small distance maritime transport.
Cernaianu Adrian illustrated in his study ‘Territorial Infrastructure. Concepts,
Components, Utility’ (Bucharest, 2003) the critical infrastructures in the military
field stressing that they include ‘the constructions, buildings, facilities that by their
nature (…) contribute to maximum capitalization of force fighting capacity as well
as to maintaining the reliability and viability of the defence system and the whole
Romanian economic and military potential’.
From this point of view, related to military field and potential situations
(risks and threats against national security as terrorism, military conflicts, natural
disasters, and denial of resources), one can include, in the category of critical military
infrastructures, tactical and strategic military communication networks and their
related infrastructures, IT systems, facilities from military aerodromes, ports, bases
and other locations, networks, pipelines, deposits and storage facilities for fuel,
ammunition, food, and other first necessity goods, as well as terrestrial, railway,
military maritime infrastructures and the ammunition storage network.
Critical Infrastructures Protection in Romania
Critical infrastructures protection in Romania is considered a high priority.
On April 5, 2002, National Strategy on Preventing and Countering Terrorism5 was
adopted. It underlined the importance of ‘infrastructures facilities for social life’
that may be considered operational targets and need to be protected through specific
methods.
Subsequently, in 2004, the Law on Preventing and Countering Terrorism6
specifically indicated the strategic important objectives (‘objectives of the armed
forces or those of particular importance for national defence, for the activity of the
State, for the economy, for culture and art, the premises of diplomatic missions
or of international organizations, and the infrastructure facilities or the places of
public utility’), infrastructure facilities (‘a public or private utility that ensures
or distributes services to the population, such as: water and sewerage, electricity,
fuel, communications, banking services and medical services, telecommunications
and informational networks’), and State and governmental facilities and transport
system (‘facilities, means of transportation and instruments used in or for public
services, for conveying persons or goods’) as being critical to Romanian state
functioning.
The Law stipulates that ‘material factors - environmental factors, agricultural
crops and livestock, foods and other products of current consumption military
5
6

CSAŢ, aprilie 2002
Law no. 535/2004
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objectives of strategic importance or that are used by the military, infrastructure
facilities of social life, State and governmental facilities, transportation,
telecommunication and informational systems, national symbols and values, and
movable or immovable assets belonging to international organizations’ represent
national infrastructure elements that need to be protected against military or non
military actions.
It also considered important the European Commission’s critical infrastructures
protection recommendations7 on training and prevention (promoting cooperation,
information exchange and good practices transfer among member states, stabling of an
European public/private partnership for systems resilience), detection and response
(developing an European alert and information system), dilution and recovery
(stimulating an enhanced cooperation among member states through national and
multinational emergency situations plans and reaction and rebuilt exercises in the
network security-related cases), international cooperation (debating on long
term priorities for internet stability and resilience aimed at international principles
promotion) and establishing IT&C criteria for European critical infrastructures
(which currently differ according to each State policy).
Strategic Management of Critical Infrastructure Information
In the context of entering a new phase of the information revolution, the
military field requires implementing, on the one hand, an integration process
aimed at ensuring military system synergy (the degree of integration may be the
main consequence of information management policies) and, on the other hand, an
integration process through information technology, a global strategy based on an
integrated process-focused management.
The main objectives of the military system integration through information
technology are strongly interconnected, optimizing management and execution
processes by using an advanced information management is complementary
to elaborating a strategy and developing a training system for specialization,
regardless of the level at which it is applied.
The optimization of managerial and execution processes through an advanced
information management system can be traced starting from the following conceptual
clues:
• use of integrated workflow techniques that connect specific operational
phases to managerial and execution processes of the global system;
• integrated operations (process management) that guarantee, when the
quality and efficiency conditions are met, a continuous flow of information between
functional structures and the other components of the military system;
European Commission portal, “Critical Information Infrastructure Protection - a new initiative in 2009” http://
ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/ciip/index_en.htm
7
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• executive information, coupled with the early warning systems, which
increase information transparency for both control and decision making processes.
The above-mentioned items are organically integrated into the military action
management, a concept that involves, in a sequence of steps, planning the respective
action by drafting strategic or operational objectives and coordinating the process
according to an appropriate strategy, while also providing the necessary resources
and ensuring the control of strategy implementation in order to achieve the proposed
goals and assess performance of critical infrastructures, in this particular case.
The stability of capabilities aimed at preparing and substantiating decision
at the level of the information – decision-making system as well as optimization
of decision-making mechanisms are of special importance from the perspective of
using specific tools for risk management, development and analysis of assessment
and forecast scenarios, strategic planning in conditions of uncertainty and possible
response strategies, in order to prevent potentially critical situations.
Strongly linked to national security, strategic information is the result of
specialized search, identification, collection, and processing of data on threats,
vulnerabilities, risks or conditions of danger to pre-established political and social
principles and norms. This information underlies the strategic decision-making
process, whose purpose is making the political and military decision aimed at
ensuring national security and securing all associated elements, including critical
infrastructures.
CONCLUSIONS
Terrorist actions directed against critical infrastructure targets – transportation
means, systems, etc. – have been top priority issues in security and protection
demarches made by government or political and military decision-making structures,
especially after September 11.
New vulnerability dimensions have added to the classical acceptation of civil
protection, forms of “physical protection” of citizens, defense against immediate,
visible threat, the infrastructure geopolitics including gradually segments such as
water and food security.
Critical infrastructure protection requires imperatively a stable and coherent
partnership between the owners, managers/ operators of these infrastructures and
state authorities, on the one hand, and the corresponding national structures at
Community or international level.
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FENOMENUL EXTREMIST
ŞI SOCIAL-MEDIA
Drd. Aitana BOGDAN1
Moto: “The only way to put out a social-media fire is with social-media water”
Ramon DeLeon
Abstract
Lucrarea de faţă îşi propune să răspundă la două întrebări fundamentale:
Care este legătura dintre fenomenul extremist contemporan şi dezvoltarea
social media? Cum poate fi utilizată social media pentru a combate
fenomenul extremist? În epoca contemporană rețelele de socializare, precum
Facebook şi microblogging-ul de tipul Twitter au devenit canale predilecte
de comunicare atât pentru cetățenii de rând, cât şi personalități politice şi
agenţii guvernamentale. Posibilitățile pe care acestea le oferă în termen de
interconectare, schimb de mesaje în timp real, mobilizare şi coordonare sunt
imense, după cum a fost evidențiat în timpul Primăverii Arabe.
Cuvinte cheie: reţele de socializare, extremism, relaţii publice, strategii de
combatere a extremismului
Abstract
The aim of this study is to provide an answer to two key questions:Which
is the link between contemporary extremism and social media? And how
can social media be employed to counter the spread of extremism? Today,
social networks, such as Facebook and micro-blogging, such as Twitter
have become communication channels favored both by ordinary citizens, but
also by political leaders and public institutions. Their potential in terms of
interaction, exchange of messages in real time, mobilization and coordination
are enormous as seen during the Arab Spring.
Keywords: social media, extremism, public relations, counterextremism
strategies
1

Doctorand, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, aibogdan@dcti.ro
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Introducere

I

nternetul „furnizează” mai multe servicii entităților extremiste, printre care
şi: propagandă şi publicitate, strângere de fonduri, recrutare şi mobilizare,
colectare de date, stabilire de relații cu alte organizaţii similare, schimb de informaţii,
război psihologic şi nu în ultimul rând mijloc de planificare şi coordonare. Toate
aceste activități se derulau în trecut prin mijloace tradiţionale, a căror impact era mult
redus, fiind şi mult mai vizibile pentru organele abilitate.
Forum-urile, blogurile şi social media (Facebook, Twitter) au devenit
instrumente utilizate și de către exponenții mișcărilor extremiste pentru a-şi răspândi
mesajul în întreaga lume, pentru a strânge fonduri prin vânzarea online de produse
(cd-uri, tricouri inscripţionate, cărţi etc.), pentru a organiza acţiuni şi apoi să
mobilizeze oameni care să participe la ele.
Internetul nu facilitează doar comunicarea intra-organizaţională, ci şi pe cea
inter-organizaţională, oferind un spaţiu alternativ de discuții. Această caracteristică
este amplificată prin intermediul hypertext-ului, care permite unui grup să facă
legături între propriul site şi cele ale filialelor sale, precum şi site-uri ale altor
organizaţii similare din lume.
Pentru serviciile de informaţii şi organele de aplicare a legii, comunicarea
desfășurată de către simpatizanții şi membrii grupărilor extremiste în mediul virtual
reprezintă o dublă provocare. Pe de-o parte, social media (media de socializare)
contribuie la eficientizarea activității organizațiilor extremiste, ceea ce implicit
crește riscul pe care acestea îl reprezintă pentru securitatea unui stat. Pe de altă parte,
indivizii au tendinţa de a oferi mai multe informaţii personale pe profilurile lor din
rețelele de socializare decât oferă în cadrul chatroom-urilor online sau a forum-urilor,
ceea ce facilitează identificarea acestora de către autoritățile competente.
Este important de asemenea să facem distincţie între sprijinul de care se
bucură aceste organizaţii în mediul virtual şi sprijinul pe care îl au în viaţa reală.
De exemplu, Partidul Naţional Britanic (British National Party) a obținut un număr
foarte mic de voturi în ultimele alegeri parlamentare din Marea Britanie, deși analiza
website-ului organizației indica, în aceeași perioadă, un trafic foarte ridicat.
Social Media – delimitări teoretice
Precum în cazul altor concepte de dată recentă, nu există o definiţie universal
acceptată a ceea ce înseamnă „social media”. Cu toate acestea, din nevoia de claritate
conceptuală, analiza din această lucrare va avea la bază definiția oferită de către
Andreas Kaplan şi Michael Haenlein, conform căreia, social media reprezintă
„un grup de aplicații bazate pe Internet, dezvoltate pe funadmentele teoretice şi
tehnologice ale web 2.0 care permit crearea şi schimbul de conţinut generat de către
utilizatori”. Conform acestei definiții, termenul „social media” a devenit un concept174
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umbrelă desemnând o varietate mare de aplicații ce pot fi împărțite în următoarele
categorii:
- Reţele sociale – axate pe crearea de legături online între indivizi, de multe
ori pe baza unor legături deja existente între aceștia offline. Exemple faimoase din
această categorie sunt Facebook, Twitter, LinkedIn şi MySpace;
- Website-uri ce permit partajarea de conţinut: unde conţinutul produs atât de
profesioniști cât şi de amatori poate fi vizionat, evaluat şi dezbătut. Exemple de astfel
de site-uri sunt YouTube şi Flickr;
- Instrumente de evaluare a conținutului: în care cărora utilizatorii pot atrage
atenția altor utilizatori ai respectivei platforme asupra unor conținuturi pe care le
consideră interesante. Un exemplu în acest sens îl reprezintă website-ul Digg, care
generează profiluri personale pe baza preferințelor unui anumit individ.
- Instrumente de geo-locație: dau utilizatorilor oportunitatea de a partaja
locația lor fizică cu alţi utilizatori, de multe ori în vederea stabilirii unei întâlniri. Un
exemplu cunoscut din această categorie este Forsquare.
.
Strategia Uniunii Europene
Unul dintre instrumentele utilizate de către Comisia europeană pentru a
combate fenomenul extremist a fost crearea, în septembrie 2011, a EU Radicalisation
Awareness Network. Scopul rețelei este de a sprijini statele membre în găsirea
celor mai bune soluţii pentru combaterea extremismului prin alcătuirea unui set
de bune practici la nivel european. Din această reţea fac parte atât practicieni cât
şi personalități din sfera academică, care împreună încearcă să răspundă la câteva
dintre întrebările majore privind fenomenul extremist: De ce decid anumiți indivizi
să atace societățile din care fac parte? Cum putem preveni radicalizarea?
Luând în considerare importanța acordată de către extremiști Internetului
şi social media, EU Radicalisation Awareness Network şi-a propus să dezvolte
instrumente de contracarare a propagandei extremiste din mediul virtual. Una dintre
metodele utilizate o reprezintă popularizarea mărturiilor victimelor în spaţiul virtual,
pentru a atrage atenția asupra consecințelor tragice ce decurg dintr-un atac terorist.
De asemenea, rețeaua îi sprijină pe toți cei care doresc să denunțe terorismul şi să-şi
facă vocile auzite. Scopul principal este de a destrăma mitul terorismul, înlăturând-i
aura de glorie şi eroism.
Un element inovator al strategiei europene de contracarare a fenomenului
extremist îl reprezintă tratarea acestuia nu doar ca o problemă de securitate, ci în
sens larg ca o problemă în primul rând socială, necesitând utilizarea unor instrumente
şi resurse adecvate. De aceea, în ultimii ani, eforturile Uniunii Europene au fost
direcționate către următoarele paliere de acțiune:
- Promovarea distanțării de extremism şi violenţă trebuie să se realizeze prin
valorificarea structurilor existente de prevenire a crimelor şi de reabilitare. Acest lucru
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necesită o bună colaborare intersectorială între agențiile guvernamentale relevante:
politie, administrația penitenciarelor, asistenții sociali, școli etc. Totodată, trebuie
utilizate resursele familiilor, a comunităților, precum şi a indivizilor ce au avut o
experienţă directă cu acest fenomen, înainte de a trece printr-un proces de reabilitare;
- Realizarea de investiţii în programe sociale de lungă durată axate pe
prevenirea radicalizării;
Unul dintre pilonii centrali ai acestei strategii este ideea de contra-narațiune.
Termenul „contra-naraţiune” a început să fie utilizat pentru a desemna o întreagă
arie de activități variate, de la strategii de comunicare guvernamentale la campanii
menite să discrediteze ideologia şi acțiunile organizațiilor extremiste:
- Contra-naraţiuni: care în mod direct sau indirect atacă narațiunile extremiste,
fie prin prismă ideologică, a logicii, faptelor sau prin umor;
- Narațiuni alternative: măsuri de prevenire a radicalizării prin promovarea
unei narațiuni pozitive despre valori sociale, precum toleranța, deschiderea, libertatea
şi democrația;
- Strategii de comunicare guvernamentale: acţiuni axate pe transmitea către
public a unui mesaj privind acțiunile guvernului, respingerea dezinformărilor şi
încercarea de a construi relații între decidenții politici şi public.
Strategia Statelor Unite ale Americii
Strategia americană de combatere a terorismului lansată în 2011 menționa în
mod direct că Facebook, Twitter şi alte rețelele de socializare sunt utilizate pentru
a „promova narațiuni extremiste violente” şi ar trebui monitorizate de către guvern.
În declarația ce a însoțit publicarea strategiei, preşedintele SUA, Barack Obama, a
menționat că o prioritate a guvernului federal trebuie să fie „sprijinirea comunităților
pentru a înțelege mai bine şi a se proteja ”împotriva propagandei extremiste violente,
în special în mediul online”.
În iunie 2010, Departamentul Homeland Security a confirmat public că, atunci
când situația o va impune, va permite agenților săi să-şi creeze conturi pe rețele de
socializare. Centrul Naţional de Operațiuni din cadrul Departamentului Homeland
Security „va monitoriza activități de pe site-uri de social media”, utilizând motoare
de căutare, agregatoare şi alte instrumente necesare, informațiile obținute urmând a
fi stocate, analizate şi diseminate autorităților federale, locale, guvernelor străine şi
partenerilor din mediul privat.
O altă iniţiativă a guvernului american a fost investiția realizată în 2009 de
către In-Q-Tel, compania de investiţii a CIA-ului, în Visibile Technologies, o entitate
ce monitorizează un volum semnificativ de postări pe site-uri de rețele sociale.
Toate aceste măsuri orientate spre sporirea controlului exercitat de autoritățile
guvernamentale asupra continuului online au stârnit şi unele controverse în Statele
Unite. Autorul unui editorial din New York Times atrăgea atenția asupra faptului
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că aceste instrumente ar putea conduce la încălcarea unor drepturi şi libertăți
fundamentale: „dacă agențiile guvernamentale încep să fie prezente pe rețelele de
socializare sub identități false pentru a spiona fără mandat judecătoresc, acest lucru
ar însemna încălcarea liniei”.
Trebuie menționat că decizii similare au fost luate şi în alte state, precum
Marea Britanie, unde guvernul a anunţat în 2009 ca va monitoriza toate conversațiile
pe rețele de socializare precum Facebook, MySpace, Bebo, Twitter şi Skype pentru
a limita utilizarea Internetului de către teroriști.
Concluzii
Lucrarea de faţă şi-a propus să răspundă la două întrebări fundamentale
privitoare la relaţia dintre fenomenul extremist şi social media:
Care sunt elementele ce caracterizează relaţia dintre organizaţiile extremiste
şi social media si cum poată fi utilizată social media pentru a combate fenomenul
extremist?
În încercarea de a oferi un răspuns, am prezentat două posibile strategii de
combatere a radicalizării online, pe cea a Uniunii Europene şi pe cea a Statelor Unite.
Cu toate acestea, cele două strategii pot oferi doar un răspuns parțial, un rol
central fiind jucat de răspunsul pe care îl au chiar companiile ce furnizează serviciile
de social media şi microblogging.
O scurtă trecere în revistă a celor mai importante astfel de entităţi, precum
Facebook, Google sau Twitter ne indică faptul că există o mare diversitate de reacții,
nu doar între cele trei companii analizate, dar şi la nivelul aceleiași entităţi în contexte
diferite. De exemplu, Facebook şi Google au acceptat să înlăture profiluri/site-uri
ale organizațiilor teroriste sau ale membrilor acestora sau care aveau un conţinut
profund rasist şi xenofob.
Recent, Google a înlăturat 640 de clipuri video de pe You Tube ce promovau
terorismul, în timp ce Twitter s-a dovedit a fi mult mai puţin deschis spre solicitări
de eliminare a unor conținuturi caracterizate ca extremiste. Însă chiar şi în situațiile
în care a existat o astfel de disponibilitate, principala problemă cu care se confruntă
aceste entităţi este volumul enorm de informaţii ce trebuie filtrate. Acest lucru face
ca întregul proces să fie greoi şi în mare măsură ineficient.
Cu toate acestea, subiectul înlăturării anumitor conținuturi rămâne unul
controversat. Pe de-o parte ne putem întreba în ce măsură pot autoritățile unor
state să pună presiuni asupra unor entităţi private să ia astfel de măsuri, mai ales în
cadrul actualului vid legislativ în domeniu şi unde trasăm linia între dreptul la liberă
exprimare într-o eră informațională şi cenzură.
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EVOLUŢIA CONCEPTULUI
DE INTELLIGENCE
DE LA „NEED TO KNOW”
LA „NEED TO SHARE”
Iulian BODOLAN1
Abstract
Schimbul de informații poate facilita crearea de grupuri de analiști,
care pot împărtăși analize și surse de informații utile. Funcția de diseminare
a informațiilor din procesul este definită, dar, cu toate acestea, conceptul
tradițional de „necesitatea de a cunoaște” a fost înlocuit.
Conceptul de „nevoie de a împărtăși” informații determină un număr
mare de deținători de informație să acționeze.
Cuvinte cheie: informație, schimb, concept, evoluție, transfer
Abstract
Information exchange can facilitate the creation of groups of analysts that can
share analysis and guide each other to useful sources of information. Information
dissemination function of the process is defined, the exchange of information, but,
however, the traditional concept of «need to know» has been replaced.
The concept of «need to share» intelligence determined a large number of
entitled information holders to act on this information.
Key words: information, exchange, concept, evolution, transfer
Conceptul de Intelligence

Î

n jurul anului 1935, conceptul de intelligence a fost lansat de Sherman Kent
în lucrarea lui “Strategic Intelligence for American World Policy”, care a
apărut public în 1949. Acesta caracteriza intelligence-ul drept „cunoaştere, organizare
1

Ph. D., Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»
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şi activitate”, lansând paradigma „Knowledge is Power” (cunoaşterea este putere).2
Într-o lume globalizată, tehnologice, informaţiile vin din toate direcţiile,
în cantităţi masive. Actori sunt conectaţi în timp real, pe verticală şi orizontală.
Problema pentru intelligence este de a găsi tehnologii, metode şi protocoale adecvate
pentru gestionarea, analiza, evaluarea şi schimbul de astfel de informaţii.
Ciclul tradiţional de intelligence nu mai poate face faţă amplitudinii şi
expansiunii informaţiei. Conform Robert Clark: „...ciclul tradiţional poate descrie,
în mod adecvat, structura şi funcţia unei comunităţii de intelligence, dar nu descrie
întregul proces. În noua lume a tehnologiei informaţiei, ciclul tradiţional poate fi
chiar mai puţin relevant. Reţelele informale (comunităţi de interes) sunt din ce în ce
mai potrivite pentru a aborda problema identificată de Kent şi permit un proces de
intelligence neliniar, folosind tehnologii securizate Web”.3
În locul modelului ierarhic şi segmentat, acesta este cuprinzător, în reţea şi
bazat pe colaborare, cu toţi jucătorii contribuind la construcţia modelului, inclusiv
de către beneficiar:
- Ajută la atenuarea problemei intelligence-ului modern, de supraîncărcare,
deoarece toţi actorii au cunoştinţă despre ce este util pentru construirea modelului.
- Integrarea eficientizează activităţile, pentru că o bună cunoştinţă a ţintei este
esenţială pentru operaţiune.
În anii ’90, David Steel, fost ofiţer de informaţii în marina americană, a lansat
prima reţea globală „open-source intelligence”, iar orientarea actuală a grupului cu
care lucrează este către identificarea titlurilor de tip reţea drept modele adaptative ale
procesului intelligence concurenţial.4
Evoluţia conceptului de Intelligence - Cultura de intelligence bazată pe
„need to know” (nevoia de a cunoaşte)
Teoretic, sistemele de intelligence culeg, analizează şi diseminează informaţii
pentru factorii de decizie implicaţi în protecţia şi promovarea intereselor statului
în cadrul sistemului internaţional. Acest proces este, în mod inerent, competitiv şi
secret, chiar şi între aliaţi, deoarece sistemul internaţional este, în esenţă, unul marcat
de auto-ajutorare (folosirea propriilor forţe) şi anarhie.
Deşi guvernele au păstrat secretele o perioadă îndelungată de timp, actualele
domenii de interes, care reclamă păstrarea secretului, sunt cele care afectează
securitatea naţională: apărarea, politica externă, vulnerabilităţile şi armele de
distrugere în masă.
În încercarea de a reduce activitatea de divulgare a materialelor sensibile,
preşedintele Dwight D. Eisenhower a introdus principiul de „need to know”, în
Gabriel Sebe - Revoluţia surselor deschise în secolul XXI, http://www.sri.ro/upload/GSebe.pdf, accesat la
07.03.2014
3
Robert Clark, Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach (Washington DC: CQ Press, 2004)
4
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=217, accesat la 07.03.2014
2
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Decretul 10501.5
Principiul în cauză reduce numărul persoanelor dintr-un grup considerat de
încredere – cei care în urma verificărilor au fost consideraţi de încredere – şi care
beneficiază de acces la informaţii relevante în planul securităţii naţionale.
Un alt impediment în calea schimbului de informaţii între agenţiile de
informaţii îl reprezintă diferitele metodologii utilizate de fiecare agenţie în derularea
procesului de verificare a personalului pe linie de securitate.
Fiecare agenţie de informaţii are propriile nivelele de securitate, în special
CIA - este singura agenţie care utilizează testul cu poligraf în procesul de verificare.
În consecinţă, angajaţii altor agenţii ar putea avea „o nevoie de a cunoaşte”, însă nu
sunt autorizaţi să aibă acces la respectivele informaţii.
Cu toate acestea, anterior, Harry S. Truman s-a declarat nemulţumit de lipsa
generală de coordonare la nivelul comunităţii americane de informaţii acesta a creat
Grupul Central de Informaţii6 (Central Intelligence Group - CIG, care a devenit
Agenţia Centrală de Informaţii – CIA) „pentru a evita să mai fie nevoit să examineze
o mulţime de hârtii şi să primească, în schimb, informaţii coroborate, astfel încât să
poată sesiza elementele concrete”.
Scopul acestui demers a fost acela de a încerca să impună fuziunea informaţiilor
la nivelul comunităţii americane de informaţii având în vedere că imediat după crearea
CIG, unităţile de securitate din cadrul diferitelor departamente guvernamentale
americane au refuzat să predea CIG informaţiile care le „aparţineau”, în vederea
elaborării Rezumatului Zilnic (care va deveni ulterior Informarea Zilnică realizată
de CIA).
Transferarea accentului asupra culturii bazate pe „need to share” (nevoia
de a efectua schimb de informaţii)
Corelația dintre anumite categorii de riscuri și dinamica formelor lor de
manifestare au determinat o abordare nouă, reflectată în încercarea de dezvoltare a
unor rețele de răspuns la rețele de risc, ceea ce a presupus consolidarea cooperării
interinstituțională atât la nivel național cât și în plan internațional, precum și tranziția
de la principiul need to know la need to share. De aceea, colectarea şi analiza
informaţiilor privind ameninţările la adresa unui stat sau a locuitorilor acestuia intră
în competenţa comunităţii de informaţii.
Pentru secolul XXI este necesară realizarea unei infrastructuri informatice
eficiente, fiabile, integrate și scalabile capabilă să susțină luarea deciziilor precum și
cooperarea în interiorul instituției, dar și accesul rapid la o gamă largă de informații
necesare fundamentării analizei de intelligence.
În SUA ”Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act”/ IRTPA şi
5
6

https://www.fas.org/irp/offdocs/eo10501.htm, accesat la 07.03.2014
în anul 1946
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diversele directive prezidenţiale au condus la reorganizarea comunităţii americane
de informaţii, în efortul de a facilita schimbul de informaţii. Această reorganizare a
subliniat schimbarea accentului de pe „necesitatea de a cunoaşte” pe „necesitatea de
a efectua schimb de informaţii” la nivelul diverselor agenţii americane de informaţii.
În încercarea de a beneficia de acest gen de colaborare din rândul forţelor
armate, IRTPA a stabilit o ierarhie la nivelul comunităţii americane de informaţii.
Actuala structură a DNI este similară cu cea a Statului Major din cadrul armatei
americane.
De altfel, comisia constituită să investigheze cauzele atentatului de la
11.09.2011 a sugerat ca agenţiile de aplicare a legii şi comunitatea de informaţii ar fi
trebuit să beneficieze de reformele cuprinse în Legea Goldwater-Nichols, din 1986,
implementate la nivelul armatei.7
Printre alte iniţiative, această lege cerea ca, înainte de a ocupa poziţii în cadrul
eşaloanelor superioare, ofiţerii de rang înalt să petreacă o anumită perioadă de timp în
cadrul altui serviciu. Deşi această iniţiativă poate conduce la sfaturi limitate, adresate
de aceşti ofiţeri oficialilor din cadrul guvernului, extinderea experienţei acestora,
pentru a reduce competiţia şi a creşte cooperarea a fost privită ca un rezultat pozitiv
care depăşeşte acest risc.
IT ca instrument utilizat în paradigma need to share
Faptul că viitoarea generaţie care va lucra în cadrul comunităţii de informaţii
este o generaţie care posedă cunoştinţe vaste în domeniul computerelor susţine
optimismul celor care evaluează potenţialul impact al IT la nivelul comunităţii de
informaţii.
Noii recruţi ai serviciilor de informaţii adoptă rapid idei noi, au răbdare atunci
când programele software nu dau rezultatul scontat şi sunt obişnuiţi să se bazeze pe
aplicaţii software pentru a îndeplini o serie de sarcini, de la participarea la jocuri
colective până la compilaţii video sofisticate.
De asemenea, aceștia sunt instruiţi în cercetarea pe web apelează la soluţii
avansate de software într-un cadru profesional.
În momentul în care a fost oferit accesul la informaţii secrete, în reţeaua
Internet sau Intranet, exploatarea acestor date poate fi realizată prin instrumente
simple ori motoare de căutare mai puternice şi încă disponibile pe scară largă, precum
Google sau Yahoo.
De altfel, CIA şi NSA s-au transformat în companii comerciale, pentru a
îmbunătăţi capacităţile instrumentelor de software pentru exploatarea datelor.
Există instrumente software care le pot expune şi altora logica argumentelor
unei persoane. Prin captura structurii ideilor care au dus la o anumită concluzie,
alte persoane pot evalua concluzia în detaliu, dacă doresc acest lucru. Comunicarea
7

http://www.ndu.edu/library/goldnich/goldnich.html, accesat la 07.03.2014
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generată de acest proces funcţionează ca un mijloc de creare a unor micro-societăţi
care sunt interesate e anumite domenii de analiză. Aceste micro-societăţi, promovate
prin argumente structurate şi dialoguri, joacă rolul de schimb de informaţii, de
cercetare atentă şi de îndrumare, toate în acelaşi timp.
Altă tehnică de schimb de informaţii în cadrul unei micro-societăţi este
“indexarea” (social bookmarking). Aceasta este o practică în care informaţia găsită
pe Internet sau Intranet este postată pe o anumită pagină web şi descrisă folosind
terminologia acelui document. Acest proces sprijină schimbul de informaţii prin
transmiterea informaţiei de la o micro-societate la alta.
De asemenea, comunicarea pe blog este o tehnică prin intermediul căreia
opiniile analiştilor sunt împărtăşite unei comunităţi mai largi. blogurile facilitând
cercetarea atentă, fără intervenţia cenzurii oficiale. Deşi potenţial senzaţional, folosite
în mod responsabil, blogurile ajută la evitarea capcanelor polarizărilor analitice sau
de grup, oferind o cale pentru exprimarea punctelor de vedere diferite.
Există totuși îngrijorarea că în cadrul unor agenţii de informaţii se dezvoltă
de fapt o mentalitate de tipul “newsroom”. Atât timp cât analiştii sunt mai degrabă
instruiţi şi recompensaţi pentru culegerea şi raportarea datelor decât pentru cercetare
şi previzionare, probabilitatea unei surprize catastrofale în ce priveşte strategia
asimetrică rămâne ridicată.
Cu o mare cantitate de date culese de guverne şi în industrie, în sistemul de
sănătate şi la punctele de trecere a frontierei, exploatarea datelor provenite de la aceste
surse vaste poate creşte rapid cantitatea de informaţii disponibilă. Diversele metode
de comunicaţii prin Internet, de la chat-uri la bloguri, de la pagini web la difuzarea
online a ştirilor, toate formează o sursă de calitate relativ ridicată de informaţii din
surse deschise (open source intelligence - OSINT).8
Din moment ce OSINT sunt disponibile pentru toată lumea, OSINT sunt în mod
inerent potrivite pentru sectorul privat pentru a acţiona ca şi culegători de informaţii
şi analişti. Unul dintre beneficiile implicării sectorului privat este acela că oferă o
“analiză alternativă” sau “o analiză cu abordări multiple”, care este disponibilă, în
mod public, oricărui partid interesat.
CONCLUZII
Noile abordări au fost incluse în strategiile serviciilor de informaţii. Aplicarea
principiului need to share devine fundamentul accesului la cunoaştere şi elementulcheie al transformării organizaţiilor de intelligence, după cum reiese din Information
Sharing Strategy a SUA (2008)9 şi cele două Viziuni strategice ale SRI, din 2007 Joe Charlaff – Israeli Centre Tracks Jihadists in Cyberspace (Jane’s Homeland Security & Resilience Monitor,
aprilie 2006)
9
United States Intelligence Community, Information Sharing Strategy, 22 februarie 2008, disponibil la http://fas.
org/irp/dni/iss.pdf, accesat la 07.03.2014.
8
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2010, respectiv 2011 - 201510.
Schimbul de informaţii poate facilita şi crearea unor grupuri de analişti, care
pot să facă schimb de analize şi să se ghideze reciproc spre surse utile de informaţii.
Funcţia de difuzare a procesului informaţional constă, prin definiţie, în schimbul de
informaţii, dar, cu toate acestea, tradiţionalul concept “need to know” a fost înlocuit.
Conceptul “need to share” determină serviciile de informaţii să aibă un număr foarte
mare de deţinători ai informaţiilor în domeniul antiterorist, abilitaţi să acţioneze în
baza acestor informaţii.
Procesul informaţional constă în funcţii de culegere, analiză şi difuzare.
În context guvernamental, obiectivul procesului informaţional este de a oferi
organizaţiilor informaţii care le vor ghida acţiunile în vederea îmbunătăţirii sau
menţinerii securităţii naţionale.
În domeniul antiterorismului, schimbul de informaţii poate fi folosit în toate
aceste funcţiuni. Respectivul schimb poate mări volumul datelor culese, putând fi
făcută o caracterizare mai bună a situaţiei în domeniul terorist. Având la dispoziţie
mai multe informaţii, poate fi realizată o analiză mai completă.
Aceasta este cea mai mare schimbare în întregul proces informaţional: pentru
a avea capacitatea de a acţiona pe baza informaţiilor disponibile, pentru a identifica
potenţialii terorişti, informaţia trebuie să fie transmisă celor care pot să facă ceva în
acest sens.
Statele trebuie să caute modalităţi de cooperare pentru a umple rapid golurile
care există la nivelul propriilor servicii secrete şi forţe ale securităţii naţionale. Deşi
forma şi măsura în care se va realiza această cooperare se schimbă în mod continuu,
aşezarea geografică impune ca fiecare ţară să fie dependentă una de alta în ce priveşte
propria securitate. Din nefericire, succesul pe care îl obţine fiecare ţară în domeniul
îmbunătăţirii securităţii naţionale va rămâne necunoscut.
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INSTRUMENTE ALE ANALIZEI
ALTERNATIVE
- FUNCŢII. AVANTAJE. LIMITE Daniela MITU1
Rezumat
Analiza alternativă şi-a câștigat, începând cu mijlocul anilor ‘90,
un binemeritat loc printre modalităţile de evitare a erorilor în analiză şi a
eșecurilor în intelligence.
Rafinarea, de către teoreticieni şi practicieni deopotrivă, a metodelor şi
tehnicilor alternative a condus ca respectivele instrumente să facă parte din
structura aşa-numitei analize tradiţionale.
Cu câteva excepții, specialiștii consideră că numai prin aplicarea
riguroasă a tehnicilor alternative se poate face faţă provocărilor inerente
pe care le presupune procesul analitic. Dincolo de avantajele acestui tip
de analiză, există o serie de limite ale aplicării sale. Prin valorificarea
instrumentelor de analiză în beneficiul propriu al analistului, al organizaţiei
de intelligence şi al beneficiarului, limitele se pot transforma în puncte forte,
astfel ca produsul diseminat să contribuie la asigurarea avantajului strategic.
Cuvinte - cheie: analiză, metode, tehnici, evidenţe, ipoteze.
TOOLS OF THE ALTERNATIVE ANALYSIS.
- FUNCTIONS. ADVANTAGES. LIMITS Abstract
Alternative analysis has gained, since the mid-90s, a well-deserved
place among the ways to avoid errors and failures in intelligence analysis.
Refining by both the academics and practitioners of the alternative
methods and techniques led to those instruments to be part of the so-called
traditional analysis.
With few exceptions, experts believe that only through a rigorous
application of the alternative techniques the analyst can address the inherent
1
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challenges posed by the analytical process. Beyond the advantages of this type
of analysis, there are some limits to its application. The analytical tools’ use in
the analyst’s own benefit, in the benefit of the intelligence organization and the
decision maker can turn these limits into strengths, so that the disseminated
product contributes to strategic advantage.
Key - words: analysis, methods, techniques, evidences, hypotheses.
Scurt istoric

Î

n ultimii douăzeci de ani, au fost publicate numeroase materiale cu privire
la ceea ce experţii denumesc generic instrumente analitice. Acestea ajută la
elaborarea analizei informaţiilor şi la atingerea eficienţei în activitatea de intelligence.
Sunt metode şi tehnici2 dezvoltate de către specialişti în domeniu sau reprezentanţi
ai mediului academic, în urma cercetării celor mai bune soluţii de îmbunătăţire
a analizei. Unele dintre aceste instrumente au fost împrumutate din sociologie,
economie şi futurologie, fiind concepute în principal ca modalităţi de contracarare
a erorilor de gândire, inevitabile în oricare demers analitic. Ne referim aici la filtrele
cognitive, culturale şi organizaţionale prin care sunt interpretate datele.
Problema erorilor mentale a fost recunoscută ca atare în activitatea de informaţii
odată cu formarea primelor structuri de intelligence, în anii ‘40, în spaţiul anglo saxon. Sherman Kent, istoric provenit de pe băncile prestigioasei Universităţi Yale şi
membru al National War College, a fost unul dintre primii ofiţeri de informaţii care
a arătat, printre altele, că erorile mentale reprezintă o barieră în calea interpretării
adecvate a datelor şi informaţiilor.
În calitate de membru al Board of National Estimates al CIA, fondat în 1949,
Kent şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale încercând să imprime rigoare
academică profesiei de intelligence şi să argumenteze că analiza informaţiilor este o
disciplină a ştiinţelor sociale, ce are propriul său set de probleme metodologice.
Potrivit reputatului expert, aplicarea metodei ştiinţifice ajută la dezvoltarea
concluziilor potrivite. Colectarea evidenţelor, emiterea de ipoteze, cântărirea critică a
acestora - toate fac parte din misiunea analistului de informaţii, neputându-se realiza
în afara unor instrumente analitice adecvate3.
În timp, specialiştii din intelligence au realizat că este nevoie să se facă
distincţie între faptele cunoscute de către analişti şi modul în care s-a ajuns la acestea,

Prin metodă (gr. methodos, cale, mijloc, mod de expunere) se înţelege “modul de cercetare, sistemul de reguli
şi principii de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective. Metoda reprezintă aspectul teoretic cel mai activ
al ştiinţei care jalonează calea dobândirii de cunoştinţe noi”. Tehnica (gr. tekne, procedeu, vicleşug) desemnează
“ansamblul de prescripţii metodologice (reguli, procedee) pentru o acţiune eficientă, atât în sfera producţiei materiale, cât şi în cea a producţiei spirituale (tehnici de cunoaştere, de calcul, de creaţie), precum şi în cadrul altor
acţiuni umane (tehnici de luptă, sportive)” - Cf. Septimiu Chelcea, Tehnici de cercetare sociologică, Editura SNSPA
- Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, 2001, pp. 23 - 24.
3
Roger Z. George, “Fixing the Problem of Analytical Mind-Sets: Alternative Analysis”, în International Journal
of Intelligence and CounterIntelligence, nr. 17, 2004, pp. 387 - 388.
2
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pe de o parte, şi ceea ce gândesc analiştii despre aceste fapte, respectiv modalitatea
prin care şi-au extras propriile concluzii, pe de alta.
După aproximativ cincizeci de ani de la contribuţiile lui Kent la evoluţia
intelligence-ului, la nivelul CIA, respectiv al structurii Directorate of Intelligence, în
1995, a fost făcut un pas important în ceea ce se va numi din acest moment analiza
alternativă (AA), prin lansarea proiectului Tradecraft 2000. Ulterior, unii dintre
cei mai cunoscuţi specialişti din Comunitatea americană de informaţii şi-au adus
contribuţia la dezvoltarea acestui tip de analiză.
Tradecraft 2000 a pus bazele analizei alternative, sub forma unui set de
prescrieri, adunate sub numele de linchpin analysis. Sunt în esenţă paşii ce trebuie
urmaţi de fiecare analist în timpul procesului analitic, respectiv:
- identificarea principalilor factori incerţi sau a variabilelor-cheie ce pot avea
consecinţe;
- emiterea ipotezelor de bază (a premiselor) cu privire la variabilele-cheie;
- susţinerea ipotezelor de bază prin evidenţe şi raţionamente;
- luarea în calcul a oricăror indicatori sau semnale care ar putea pune sub
semnul întrebării premisele;
- identificarea unor evenimente dramatice care ar putea influenţa evoluţiile
preconizate, incluse în concluzii.
Acest model de lucru cu aplicare generală punctează, implicit, drept condiţie
sine qua non a analizei de intelligence faptul că analiştii trebuie să facă un efort susţinut
de contracarare a erorilor de gândire, prin recurgerea la o serie de instrumente care
îi ajută să pună la îndoială, să provoace şi să verifice valabilitatea raţionamentelor, a
argumentelor şi evidenţelor, astfel încât să fie extrase concluziile în măsură a include
eventualii factori ce ar putea determina aşa-numitele surprize strategice.
Analiza tradiţională versus analiza alternativă
Literatura de specialitate denumeşte analiză tradiţională sau intuitivă procesul
prin care se extrag concluzii, fie că acestea sunt descrieri, explicaţii ori predicţii, în
urma unui raţionament sau a unor raţionamente logice, pornindu-se de la evidenţele
oferite de diverse surse de informaţii, în baza cărora sunt emise ipoteze.
În principal, analiza tradiţională se bazează pe patru tipuri de raţionament, în
cele mai multe cazuri analiştii operând cu acestea combinat:
- deducţia;
- inducţia;
- abducţia;
- retroducţia.
Deducţia şi inducţia sunt considerate formele clasice de raţionament, fiind
aplicate în filosofie şi logică, în vreme ce abduţia şi retroducţia sunt forme pragmatice
de gândire, fiind introduse de către matematicianul şi logicianul Charles S. Peirce.
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Deducţia produce inferenţe cu privire la particular, urmând legi sau principii
generale. Inducţia se referă la principii generale, pornindu-se de la particular. Prin
raţionamentul abductiv se emit ipoteze sau inferenţe care să se potrivească cu situaţii,
evenimente ce nu pot fi în alt mod explicate. În fine, retroducţia constă în emiterea
unei noi ipoteze ce determină întoarcerea la evidenţe pentru a le identifica pe acelea
care pot confirma această ipoteză.
Prin deducţie, ipotezele sunt testate pe baza evidenţelor descoperite, porninduse de la o premisă majoră, prin inducţie sunt create ipoteze şi noi direcţii de cercetare,
în timp ce abducţia ajută la generarea ipotezelor, plecându-se de la evidenţele
existente. Astfel, deducţia arată că ceva este în mod necesar adevărat, inducţia că
ceva este probabil adevărat, iar abducţia că ceva este posibil adevărat.
Spre deosebire de analiza tradiţională, analiza alternativă constă în aplicarea
unor “instrumente create în scopul de a ajuta analiştii şi decidenţii să folosească o
auto-examinare riguroasă, să pună sub semnul întrebării judecata şi să exploreze
evoluţii alternative”4.
Experţii recomandă utilizarea a cel puţin unei tehnici alternative în orice demers
analitic pentru probarea valabilităţii procesului şi a rezultatelor acestuia, cei mai
mulţi însă pledează pentru practicarea acestui tip de analiză nu în mod excepţional,
ci constant, astfel încât să susţină raţionamentul structurat şi riguros al analistului.
Din acest motiv, precum şi datorită faptului că este vorba despre metode şi
tehnici care au “o metodologie formală sau structurată, vizibilă şi observatorilor
străini”5, analiza alternativă mai este denumită de unii specialişti şi analiza structurată.
Dezvoltarea, în ultimii ani, cu precădere în comunitatea anglo-saxonă, a unor
multiple tehnici, numărul acestora variind, în funcţie de autori, între 50 şi 200, denotă
interesul major pentru această latură a analizei, prea puţin dezvoltată în spaţiul
românesc al intelligence-ului.
Mai mult, analiza alternativă a fost inclusă în Statele Unite, la nivelul mai
multor agenţii de informaţii, nu numai în planurile lor de cercetare, dar şi de aplicare,
creându-se departamente speciale în acest sens.
Sporirea atenţiei pentru componenta alternativă a analizei de intelligence se
înscrie în trendul transformărilor majore ale organizaţiilor de informaţii ce au avut
loc în ultimii zece ani, la nivel global.
Pentru a fi în concordanţă cu cerinţele actuale ale intelligence-ului, specialiştii
au propus un nou model de analiză, pe care Carmen Medina a denumit-o inspirat
analiza de mâine, indicând drept caracteristică esenţială a acesteia faptul că trebuie
să se afle cu cel puţin un pas înaintea evenimentelor. Pentru aceasta, analiza trebuie
Warren Fishbein, “Making Sense of Transnational Threats”, în The Sherman Kent Center for Intelligence Analysis Occasional Papers, vol. 3, nr. 1, 2004. Disponibil la https://www.cia.gov/cia/publications/Kent_Papers/vol3no1.
htm [ianuarie 2013].
5
Stephen Marrin, “Intelligence Analysis: Structured Method or Intuition?”, în American Intelligence Journal, vara
2007, p. 7.
4
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să fie agresivă, curajoasă, dinamică, complexă, colaborativă, cu o crescută capacitate
de predicţie, analiştilor recomandându-li-se diversitate şi imaginaţie.
Acest model analitic rezonează cu alte propuneri contemporane, dintre care
o reţinem pe cea elaborată de cercetătorii de la Mercyhurst College Institute for
Intelligence Studies din Statele Unite, unde este promovată aşa-numita analiză
accelerată.
Aceasta are drept caracteristici principale faptul că oferă un răspuns mai rapid
beneficiarilor decât analiza tradiţională şi că manifestă un feedback constant între
decident, managerul de proiect şi analist, ceea ce permite reevaluarea şi ajustarea
proiectului, respectarea unei anumite rigori şi evitarea capcanelor gândirii.
Tipologie
Literatura de specialitate prezintă mai multe tipuri de metode şi tehnici
alternative de analiză, categoriile diferind pe alocuri. Redăm mai jos, într-o clasificare
proprie, principalele metode şi tehnici.
I. Metoda vizualizare, descompunere şi scanarea mediului, cu următoarele
tehnici:
1. Cartografierea minţii (Mind Mapping), cu variantele:
- harta minţii (Mind Map);
- harta conceptelor (Concept Map);
- reţeaua semantică (Semantic Network);
- harta problemelor (Topic Map);
- harta pattern-urilor (Pattern Map);
- harta argumentelor (Argument Mapping);
- diagrama-păianjen (Spider Diagram).
2. Harta activităţii proceselor (Process Activity Mapping/ Process Map), cu
variantele:
- analiza traiectoriei critice (Critical Path Analysis);
- evaluarea programului - tehnica revizuirii (Programme Evaluation - Review
Technique);
- graficele Gatt (Gatt Charts);
- diagramele cauză şi efect (Cause and Effect Diagrams);
- diagramele în spirală (Drill Down Diagrams).
3. Analiza legăturilor/ analiza reţelei/ analiza asocierii, analiza reţelei sociale
(Link Analysis/ Network Analysis/ Association Analysis, Social Network Analysis).
4. Scanarea mediului (Environmental Scanning), cu variantele:
- analiza SWOT/ puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări (SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats);
- analiza STEP/ STEMP/ social, tehnologic, economic, mediu, politic (PEST/
PEEST - Political, Economic, Environmental, Social, Technological);
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- cele cinci forţe ale lui Porter (Porter’s Five Forces);
- gândirea din afară - înăuntru (Outside-in Thinking).
II. Metoda generarea de idei şi ipoteze, cu următoarele tehnici:
1. Brainstorming, cu variantele:
- brainstorming structurat (Structured Brainstorming);
- brainstorming virtual (Virtual Brainstorming);
- ploaia de stele (Strabursting);
- analiza morfologică (Morphological Analysis).
2. Tehnica Delphi (Delphi Technique); Tehnica grupului nominal (Nominal
Group Technique); Generarea de ipoteze multiple (Multiple Hypothesis Generation).
III. Metoda diagnosticare - testarea şi provocarea ipotezelor, cu următoarele
tehnici:
1. Verificarea ipotezelor de bază (Key Assumptions Check); Verificarea
calităţii informaţiei (Quality of Information Check); Analiza ipotezelor concurente
(Analysis of Competing Hypotheses); Indicatori şi semnale ale schimbării (Indicators
or Signposts of Change); Validatorul de indicatori (Indicators Validator).
2. Echipa A/ echipa B (Team A/ Team B); Analiza echipa/ celula roşie (Red
Team/ Cell Analysis); Avocatul diavolului (Devil’s Advocacy); Auto - critica
structurată (Structured Self - Critique); Dezbaterile structurate (Structured Debates);
Colaborarea cu oponenţii (Adversarial Collaboration).
3. Analiza “Şi dacă?” (“What If?” Analysis); Analiza impactului ridicat şi
a probabilităţii scăzute (High - Impact/ Low - Probability Analysis); Analiza premortem (Pre - Mortem Assessment/ Pre -Mortem Analysis).
IV. Metoda generarea de scenarii, cu următoarele tehnici:
1. Analiza pattern-urilor (Pattern Analysis);
2. Analiza scenariilor alternative/ analiza celor două axe/ scenariile matricei
2x2/ “incertitudinea dublă” (Alternative Futures Analysis/ Alternative Scenarios/
Two Axes Analysis/ 2x2 Matrix Scenarios/ “Double Uncertainity”).
3. Scenariul cel mai bun - scenariul cel mai rău (Best Case Scenario - Worst
Case Scenario); Scenariul extrem (Wild Card Scenario); Analiza impactului combinat
(Cross Impact Analysis); Analiza ramurii (Branch Analysis); Conul plauzibilităţii
(Cone of Plausability); Generarea scenariului de bază (Basic Scenario Generation);
Generarea de scenarii multiple (Multiple Scenario Generation/ Scenarios Analysis).
Funcţii, avantaje şi limite
Tehnicile menționate anterior au utilitate pe toate cele trei paliere ‑ operaţional,
tactic şi strategic ‑, materialelor imprimându-le caracter diagnostic şi prognostic. Ele
ajută la conturarea unei imagini asupra evoluțiilor anterioare şi a celor imaginate şi la
semnalarea de indicii. Pentru aceasta, AA îndeplinește următoarele funcţii:
- descriptiv-explicativă;
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- de generare a ipotezelor;
- de planificare şi căutare a evidenţelor;
- de organizare a produsului informaţional.
Aplicarea metodelor şi tehnicilor AA aduce beneficii tuturor factorilor implicaţi
în analiză: analist, organizaţie şi decident, precum şi pentru produs şi proces în sine.
Printre avantajele6 aplicării instrumentelor AA se află:
- evitarea capcanelor de gândire, în special a celor de natură cognitivă şi
culturală;
- luarea în consideraţie a ipotezelor alternative, chiar şi în absenţa unor evidenţe
convingătoare;
- posibilitatea de a revizui etapele şi de a corecta eventualele greşeli, procesul
analitic devenind transparent, verificabil;
- reducerea riscului de a face erori în analiză, prin testarea şi provocarea
evidenţelor şi a argumentelor;
- exersarea gândirii critice şi a celei imaginative ale analistului;
- facilitarea colaborării, a lucrului în echipă;
- o înţelegere mai bună a produsului de către beneficiar şi conturarea unor
posibile direcţii de acţiune, în vederea prevenirii şi contracarării riscurilor şi
ameninţărilor;
- cunoaşterea aprofundată a anumitor probleme, studiul acestora devenind mai
metodic;
- creşterea credibilităţii procesului analitic, prin imprimarea unei rigurozităţi
ce îl apropie de demersul ştiinţific.
Principalul dezavantaj, dacă poate fi astfel calificat, al aplicării AA constă
în faptul că necesită exersarea şi practicarea permanentă de către analist. De aici
rezultă că cele mai importante limite rămân lipsa de timp, modul de distribuire a
sarcinilor şi planificare a solicitărilor şi cerinţele de natură logistică şi financiară.
Aplicarea unora dintre tehnici necesită timp mai îndelungat, în vreme ce
produsul analitic trebuie diseminat beneficiarului cât mai repede cu putinţă. Până a
ajunge însă la acest punct, analistul are nevoie de timp pentru a învăţa şi a-şi însuşi
corect instrumentele analitice. Arthur Hulnick, fost analist şi manager în intelligence,
afirmă că tehnicile alternative “sunt nepopulare printre analişti, pentru că aceştia nu
au timp să [le] absoarbă [...] în faţa deadline-urilor strânse”7, majoritatea preferând
să lucreze intuitiv.
De asemenea, dacă analistul are în lucru mai multe subiecte, acest fapt poate
Vezi pe larg Randolph H. Pherson, Alan R. Schwartz, Elizabeth Manak, Anticipating Rare Events: The Role of
ACH and Other Structured Analytic Techniques, 2008, p. 2; Roger Z. George, “Fixing the Problem of Analytical
Mind-Sets: Alternative Analysis”, în International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, nr. 17, 2004, p.
393; Jack Davis, “Why Bad Things Happen to Good Analyts”, în Roger Z. George şi James B. Bruce (ed.), Analyzing Intelligence. Origins, Obstacles, and Innovations, Washington DC, Georgetown University Press, 2008, p.
168.
7
Arhur S. Hulnick, Fixing the Spy Machine: Preparing American Intelligence for the Twenty-First Century, Praeger, Westport, CT, 1999, p. 53.
6

192

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
afecta capacitatea de discernământ în ceea ce priveşte alegerea instrumentului
adecvat obiectivului analizei şi naturii problematicii cercetate. Alocarea greşită, de
către manageri, a solicitărilor poate conduce, de asemenea, la aplicarea eronată a
tehnicilor de analiză.
Considerăm că propunerea formulată de unii experţi, de însoţire a analiştilor în
activitatea lor de către metodologişti8, în vederea aplicării riguroase a tehnicilor, nu
este de natură a aduce eficienţă activităţii analitice, din cauza caracterului ad hoc al
unei astfel de soluţii şi a dificultăţii punerii sale în aplicare (lipsa coeziunii de grup,
suprapunerea activităţilor de îndrumare cu cele de căutare a informaţiilor şi emitere
de ipoteze etc., posibile întârzieri în finalizarea produselor).
În fine, modul de realizare a analizei poate fi afectat de absenţa suportului
oferit de programe informatice adecvate, menite a contribui la aplicarea unora
dintre instrumente, ori a angrenării în analiză a unor echipe pluridisciplinare, a căror
atragere implică, dincolo de respectarea confidenţialităţii, aspecte de natură logisticofinanciară.
Cadrul aplicării AA
Folosirea metodelor şi tehnicilor alternative depinde atât de factori interni,
respectiv, de cunoştinţele individuale şi eforturile personale ale analistului de a-şi
îmbunătăţi abilităţile, cât şi de cei externi, majoritatea de natură organizaţională.
Una dintre principalele cauze pentru care analiştii preferă să nu folosească
AA este dată de responsabilitatea pe care un astfel de fapt o presupune, în esenţă,
greşelile putând fi mai uşor explicate dacă procesul este netransparent.
O altă motivaţie este aceea că există şi analişti care nu sunt convinşi că tehnicile
alternative pot îmbunătăţi cu adevărat analiza. Acest scepticism este alimentat de
faptul că valoarea ştiinţifică a multor metode şi tehnici a fost mai degrabă susţinută
decât demonstrată9.
Dincolo de pregătirea de care analistul are nevoie pentru a aplica corect
instrumentele AA, trebuie ca organizaţia şi comunitatea analitică din care acesta face
parte să fie pregătite pentru practicarea acesteia, o atenţie deosebită trebuind să fie
acordată efortului de a arăta cum, concret, metodologia alternativă poate fi utilă în
îmbunătăţirea eficienţei analitice.
Decizia de a utiliza AA rămâne la latitudinea managerilor organizațiilor de
intelligence, în funcţie de beneficiari, mai exact de nevoile şi nivelul acestora de
cunoaştere, existând şi decidenți care continuă să prefere să primească evaluări din
Magdalena Adriana Duvenage, Intelligence Analysis in the Knowledge Age. An Analysis of the Challenges Facing the Practice of Intelligence Analysis, Teză de Master în filosofie, Stellenbosch University, 2010, p. 59; Rob
Johnston, “Reducing Analytic Error Integrating Methodologists into Teams of Substantive Experts”, în Studies in
Intelligence, 47(1), 2003, p. 65. Disponibil la https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-ofintelligence/
kent-csi/pdf/v47i1a06p.pdf [ianuarie 2013].
9
Stephen Marrin, op. cit., p. 10.
8
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partea producătorilor de intelligence, bazate pe analiza tradițională10. Dar, evident,
folosirea AA este (sau nu) mai ales la îndemâna analistului și a echipei, adică a celui
care realizează produsul intelligence.
Ca regulă generală, pentru aplicarea tehnicilor alternative, considerăm că este
nevoie să fie respectate următoarele condiţii:
- problematica ce face subiectul analizei să fie suficient de importantă pentru
a justifica resursele alocate;
- consecinţele de a nu le aplica să afecteze în mod surprinzător interesele
naţionale;
- produsul să obţină în acest mod plus-valoare, respectiv să aducă clarificări, să
crească nivelul de înţelegere a decidentului asupra problemei în cauză.
Nu în cele din urmă, utilizarea metodelor şi tehnicilor structurate ţine
de modul în care este percepută analiza de intelligence - ca un meşteşug sau ca
o profesie. Transformările organizaţiilor de intelligence din ultimii ani îndreaptă
analiza informaţiilor în direcţia profesionalizării acesteia, prin trecerea la practici
mai formale, precum pregătire interinstituţională, inclusiv prin angrenarea mediului
academic, dezvoltarea programelor de cercetare, stabilirea unor standarde clare ale
eficienţei şi a unui cod al eticii11.
Concluzii
Niciuna dintre tehnicile structurate de analiză nu oferă garanţia evitării
surprizei strategice, însă, prin utilizarea lor, cresc şansele eliminării greşelilor şi
reducerii riscului ca analistul să fie indus în eroare.
Faţă de analiza de tip tradiţional, AA prezintă o serie de avantaje demne de a fi
luate în atenţie de către practicieni, printre care posibilitatea de a structura gândirea
analistului, de a realiza legături între elemente aparent independente, de a identifica
lispurile în informare şi de a dignostica ipotezele lansate. Din perspectiva analistului,
instrumentele alternative constituie un bun exerciţiu de aplicare a gândirii critice.
Pentru organizaţie, AA poate fi una dintre modalităţile de anticipare a riscurilor
şi ameninţărilor, în vreme ce decidenţii pot beneficia de produse aprofundate,
comprehensive, cu un nivel de elaborare ridicat, pe care să le valorifice în luarea
celor mai bune decizii.
Pentru ca tehnicile alternative să îşi dovedească eficienţa, este însă nevoie de
un cadru instituţional care să ofere posibilitatea ca analiştii să cunoască utilitatea
reală a acestora şi să se pregătească adecvat pentru a le folosi corect, iar ca decidenţii
să beneficieze de plus - valoarea dobândită în urma utilizării acestui tip de analiză.
Roger Z. George, “Fixing the Problem of Analytical Mind-Sets: Alternative Analysis”, în International Journal
of Intelligence and CounterIntelligence, nr. 17, 2004
pp. 399 - 401
11
Stephen Marrin, op. cit., pp. 10 - 14.
10
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BETWEEN PRACTICE AND CONCEPT:
THE ANALYTICAL HUBS
FROM BUSINESS TO ACADEMIC
INTELLIGENCE
Daniela MITU1

Abstract
Business organizations are flooded nowadays with a deluge of both data
and customer’s requirements that force them to find the most unusual and, at
the same time, appropriate solutions to help them adapt to various external
factors.
Following the model of these institutions, intelligence organizations are
promoting analytical hubs as nodes created with scientific interdisciplinary
in mind, linking complex technologies with creativity, openness, internal and
external cooperation - inside and outside the intelligence domain - in order to
achieve specific analytic products.
This paper explores the analytical hubs’ role in the intelligence flow,
seeking to conceptualize them by explaining the main components, their
functions and the links between them.

Keywords: academia, analytic hubs, business, cooperation, expertise.
ÎNTRE PRACTICĂ ȘI CONCEPT: HUB-URILE ANALITICE DE LA
BUSINESS LA INTELLIGENCE-UL ACADEMIC
Rezumat
Organizațiile de business sunt inundate astăzi de un aflux de date
și solicitări din partea clienților care le dertermină să identifice cele mai
neobișnuite și, în același timp, cele mai adecvate soluții care ajută la adaptarea
la diferiți factori externi.
Urmând modelul acestor instituții, organizațiile de intelligence
1

Ph. D., Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
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promovează hub-urile analitice drept noduri create prin prisma
interdisciplinarității științifice, legând tehnologii complexe de creativitate,
deschidere, cooperare internă și externă - dinăuntrul și din afara domeniului
- pentru a realiza diferite produse analitice.
Lucrarea explorează rolul hub-urilor analitice în fluxul de intelligence,
încercând o conceptualizare a acestora prin explicarea componentelor
principale, a funcțiilor și a legăturilor între acestea.

Cuvinte - cheie: academic, huburi analitice, business, cooperare, expertiză.
Similarities: Business and security intelligence

T

he parallel between business and security intelligence is nowadays one of
the most quoted topoï in the Western intelligence literature used to argue
the importance of importing best practices, tools and innovations from the former
to the latter in order to empower national security organizations and increase their
analytic performance.
The complexity and uncertainty of the security environment, the emerging
challenges and risks in the last decades, the dynamics and mobility of the new
“network society”, the unprecedented importance of the digital technologies and
information, all of these put a great emphasis on the analysis and the analytical
products and also on their role to optimize the decision making process.
The aims and the missions of the business and security intelligence
organizations are quite similar, adapted to their customers’ needs, in order to
maintain the competitive and the strategic advantage respectively, to improve the
outputs (products and services) and the efficiency of the activity, with a balanced
ratio between costs (logistical, financial, human, technological), innovation and
results. Similar to the business field, when it comes to security intelligence, timely
and relevant information is the most powerful tool to fight against national security
threats. Taming big data and applying high-performance analytics can make the
difference between revealing a potential threat long before it has affected anyone
and simply having to deal with the aftermath.
Delivering better quality, actionable intelligence offers decision makers the
ammunition they need to deter and combat threats and risks. Advanced analytics
combined with data and information sharing can help bring forth emerging early
warning signals regarding security threats.
Business in practice
One of the best solutions to achieve competitive objectives found in the
business sector is the creation of analytical hubs. This is a complex technological
198
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(informational and software) solution offering answers and allowing the analytical
elite, such as data scientists, to perform predictive analysis in a timely and
comprehensive manner.
Analytical hubs are used for developing predictive models or proactive analysis
used in business process and for decision making. The purpose of the analytical
hub is to provide dedicated storage, tools and processing resources to establish a
foundation for recurring discovery needs.2
Seen from this perspective, an analytical hub contains six main key components:
- business analytics - incapsulates the tools used for discovery and situational
analysis;
- advanced analytics - contains analytical tools used for statistical analysis,
predictive modeling, data mining and data visualization;
- analytical hub platform - provides the processing storage and networking
capabilities;
- predictive modeling - analytical servers, e.g., statistical databases and
predictive modeling engines;
- data access and delivery points - enables accessing and/ or integrating a
variety of data (unstructured) and transactional data (structured); e.g. extracts, feeds,
messages, spreadsheets and documents.3
Intelligence requirements and intelligence transformation
The changing and uncertain security environment, alongside the informational
and communicational revolution (flood of Big Data) build the framework in which,
at least in the last approximately 15 years, new intelligence requirements were
formulated in an attempt to answer various sources of risks, complex threats that
often are a mixture of political, social, economical, informational, etc. elements,
at national and transnational level: terrorism, extremism, organized crime, cyber
attacks, regional conflicts, failed states, proliferation of weapons of mass destruction
and so on.
The need for a wider approach on this complex issues has generated, at the
analytical level, important transformations, such as an emphasis for collaboration specialists coming from various areas of expertise, complex and specific solutions,
scenario narratives, bigger technological input - more new software dedicated to a
myriad of methods and techniques.
Many intelligence theories developed in the last 15 years, especially in
the North-American area, stress the importance of the work-related cooperation
and collaboration inside a certain field of activity, being it collection, analysis,
Rick Sherman, Analytics Best Practices: The Analytical Hub, 2013, p. 3, accessed 6 August 2013, http://stats.
manticoretechnology.com/ImgHost/582/12917/2013/Resources/whitepapers/AnalyticalHub_Composite2013.pdf
3
Rick Sherman, loc. cit.
2
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dissemination and feedback, or the combination of those four processes.
In 2000, the American scholars Bruce D. Berkowitz and Allen E. Goodman4
claimed that the closed domain represented by intelligence should open itself, exploit
and use external sources and resources, through information technologies and new
means of communication.
Later, Robert M. Clark, professor of intelligence studies at the University of
Maryland, proposed the concept of target-centric or objective-oriented teams in a
network-centric collaboration process. In this process, targets are the analyzed issues
(individuals, social or organizational entities, phenomena, events, situations and so
on). Teams are formed by collectors, analysts, and beneficiaries, who “construct a
shared picture of the target from which all participants can extract the elements they
need to do their jobs and to which all contribute from their resources or knowledge,
so as to create a more accurate target picture”.5
Steps forward
A great leap for the collaborative approach in the analysis field was made
after the 9/11 terrorist attacks, when the so-called fusion centers were created within
the intelligence community, such as National Counterterrorism Center (SUA), Joint
Terrorism Analysis Centre (Great Britain), Joint Counterterrorism Center (Germany),
National Center for Counterterrorist Action and National Center for Response to
Cyber Incidents - CERT-RO (Romania).
In order to interpret, analyze, and evaluate data in a specific domain or field
of interest, the informational flow inside these centers is designed to support the
collection of large sets of data and to the use of experience from different operational
and analytical expertise fields.
Other examples of fusion centers, but in the governmental field this time, are
those created around the horizon scanning concept.
Horizon scanning is not only a work method, but also (or especially) a system in
itself designed to monitor and analyze important strategic issues (political, economical,
social, etc.) impacting national security. Horizon scanning helps identify, interpret
and evaluate trends, policies, practices, services, products, technologies, behaviors,
attitudes, surprises, weak signals.6 It is a systematic inspection of potential threats,
opportunities, and possible evolutions, trends, using different sources, collecting
and finding arguments for the working hypothesis. The horizon scanning system is
Bruce D. Berkowitz and Allen E. Goodman, Best Truth: Intelligence in the Information Age (New Haven, London: Yale University Press, 2000) apud Michael Herman, Intelligence After 9/11: A British View of the Effects, 2003,
accessed 15.08.2013 at http://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/cmmntr/cm83-eng.asp.
5
Robert Clark, Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach, 2d ed. (Washington D.C.: CQ Press, 2007), p.13.
6
Dalene Duvenage, ”Analyst Toolbox: Horizon Scanning” Foreknowledge, no. 4, August 2012, p. 8, accessed
20.08.2013 at htt://www.foreknowledge.info/documents/FinalRForeknowledgeIssue4.pdf.
4
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implemented in many countries such as Australia, Canada, Finland, France, Japan,
Great Britain, New Zealand, and The Netherlands.
One of the most important programs in this area is developed by Singapore.
Risk Assessment and Horizon Scanning Project (RAHS) was launched in 2004 as
a part of the National Security Coordination Secretariat (NSCS) in order to explore
methods and tools that complement scenario planning in anticipating strategic issues
with significant possible impact on Singapore. To achieve this goal, the program
developed an extensive range of processes that enabled agencies to collect, analyze,
inform, model and monitor emerging issues.7
RAHS informatics platforms contribute to process development in a
collaborative manner, in different projects with the participation of specialists from
many fields – governmental agencies, academia, and private organizations from all
over the world.
A quite similar project at national level was developed in Germany, inside the
Planungsamt der Bundeswehr, where foresight activities have been institutionalized
with innovative supporting element, the Futures Analysis Branch. This center
coagulates all the foresight activities, based on different expertise and technologies.
The four principles on which it was founded are characteristic for the analytical
hubs: scientific interdisciplinary, creativity and freedom, target-oriented products,
openness and cooperation.8
Cooperation with the academia and the private sector is one of the most high
requirements for the nowadays analysis and intelligence work. The implication of
the experts in the multidisciplinary work facilitates access to specialized scientific
knowledge, and various niches of expertise.
A solution: The analytical hubs
Keeping in mind all the above-mentioned models, our proposal regarding the
creation of analytical hubs in the intelligence field is more than ever sustained by
operational and strategic needs.
Moreover, stemming from the perspective of the network-centric collaboration
process inside an organization, the analytical hubs represent, in our opinion, one
of the best practices that intelligence managers should adopt from the analytical
business field to intelligence.
The below adapted principles imported from the business sector could
constitute a good starting point in creating the architecture of an analytical hub:
- Data and information have to be accessible and integrated in a timely fashion;
http:app.rahs.gov.sg/public/www/content.aspx?sid=2952
Kathrin Brockmann, ”Futures Analysis Cooperation Tool in the German Armed Forces” Foreknowledge, no. 4,
August 2012, pp. 6 – 7, accessed 20.08.2013 at http://www.foreknowledge.info/documents/FinalRForeknowledgeIssue4.pdf.
7
8
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- Building solutions must be fast, and, if necessary, iterative, repeatable;
- Solutions must be integrated into intelligence process/ intelligence
requirements to enable decision-making;
- Sufficient infrastructures must be available for conducting advanced
analytics.9
The analytical hub provides data from diverse sources to the analysts in
order to perform analytical tasks and thus to respond to the customers’ needs.
The analytical tasks help identify, explain, interpret the emerging security threats,
risks and vulnerabilities, identify opportunities to develop policy projects, support
the decision making process, provide a better understanding of change, and shape
scenarios about the future.
Seen as a knowledge network with multiple functions, the analytical hub is
defined by its targets (analyzed issues), the red line which imposes its structure,
organization and workflow. Targets could be a specific intelligence issue, such as
a domain or field of interest (counterterrorism, organized crime) or more general
aspects (strategic global issues, economics scenarios).
A possible structure of an analytical hub is presented in Figure no. 1. From the
author’s point of view, the following components are the most important:
- Data or sources (collected with the analytical hub’s own capabilities or
through accessed external databases);
- Analytical outputs (products and services, adapted to the customers’ needs/
requirements);
- Expertise area (experts and expertise in various fields of activity, coming
from academia or/ and business environment);
- Tools (informational and methodological tools - methods, techniques,
software - are needed to perform high-level analysis; tools can be developed inside
the analytical hub or accessed from the “outside” world - from disciplines such as
economics, sociology or from private sector);
- Software Platform (integrates and shares all data and information through
and throughout the analytical hub; manages the entire flow, from collection to
dissemination and feedback; protects the informational flow; manages the growth
of data volume, variety and velocity; access, integrate, cluster data from various
sources and of different types; provides specific analytic areas, integrates analytic
software; reduce the time collecting and performing analysis).
(see Figure no. 1, created by the author)

9

Rick Sherman, op. cit., p. 4.
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Figure 1 - Proposal of an analytical hub’s architecture
In our proposal of the analytical hub’s architecture, the main pillars should be:
- scientific interdisciplinary; creativity;
- openness; internal cooperation among various departments inside the
intelligence field;
- cooperation with the outside (other analytical hubs with different targets,
intelligence organizations, as beneficiaries or partners, partners from abroad, other
customers from public or private sector, sources – databases, public/ governmental
institutions – seen as partners or beneficiaries, academia, business cooperation or
other areas – as expertise fields)
(see Figure 2, created by the author).
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Figure 2 - Relations of analytical hubs with the outside
Based on this structure, the analytical hubs can perform the following
operations: research and analysis, monitoring, development of analytics
methodologies, innovation and creation, special training.
Academia is the answer
“Intelligence is essentially little different from social science”10, noted Abram
N. Schulsky and Gary S. Schmitt in Silent Warfare: Understanding the World of
Intelligence, in 2002.
The implication of academia, academic experts and their expertise in
the intelligence analysis has increased in the last years, as a result of the higher
complexity of the intelligence issues and the customers’ requirements.
The manner in which this implication is realized depend on intelligence
organizations, their missions and needs. It could start with an outsourcing side or an
occasional participation on different intelligence projects and end with a permanent
cooperation with expert from universities, research centers and other academic
institutions.
Abram N. Schulsky and Gary N. Schmitt, Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence (Dulles: Potomac Books Inc., 2002), p. 171.
10
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In 2010, Felix Juhl, Chris Pallaris and Florian Schaurer noted in the OSINT
Report, that “intelligence professionals need to closely keep track of how commercial
players and academia are making use of relevant technologies and how they handle
the delicate underlying legal restrictions and opportunities. It is advantageous both
for the producers and consumers of intelligence products to audit if their objectives
can be achieved more efficiently and cheaper by at least partly out-sourcing tasks
based on open source information”11.
The outsourcing model - at certain moments or related to specific analytic
components or issues - can be a viable solution. Another one, let apart some security
risks, is represented by the multidisciplinary teams with expertise in different field
and coming both from intelligence organization and the academia.
These external experts facilitate not only the access to a high level academic
knowledge, but also a wide variety of points of view, extremely necessary in
particular issues (for example knowledge about Afghan tribes’ cultural background)
or in more complex, strategic projects.
As seen above, academia experts are an important component of the analytical
hubs. Depending on their missions and tasks, the role of these experts can vary from
restricted to extended, in this case meaning a permanent cooperation.
Conclusions
One of the best practices imported from the business sector in the intelligence
field is the analytical hub. The complex technological (informational and software)
solution can offer analytic solutions regarding a variety of issues and for a wide group
of customers. It helps intelligence analysts perform tactical and strategic analysis in
a timely and comprehensive manner and thus respond to customers’ needs.
The analytical tasks help identify and explain the emerging security threats,
risks and vulnerabilities, in order to provide a better understanding of change, to
shape scenarios about future, and to support the decision making process.
An important role to the mission and tasks of the analytical hub is given by the
academia experts. No matter their level of cooperation - restraint or extended -, they
come with a high level multidisciplinary knowledge.
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EVALUAREA PERFORMANȚEI
ORGANIZAȚIILOR
DE INTELLIGENCE
Iulian BODOLAN1
Abstract
Literatura de specialitate se concentrează asupra marilor eşecuri ale
serviciilor de intelligence susţinând, de multe ori în mod explicit, că acestea
înseamnă că serviciile au performanţe reduse ca instituţii.
Opinia majorităţii specialiştilor este că nu există o teorie generală a
performanţei în intelligence, însemnând identificarea criteriilor după care se
poate realiza o analiză pertinentă a activităţii serviciilor: ce fac serviciile
secrete în general, dacă sunt eficiente din punct de vedere al performanţei,
cum sunt eşecurile rare, dar proeminente în comparaţie cu performanţele
şi cum ignorarea performanţei diferitelor tipuri de activităţi de intelligence
afectează evaluarea tuturor serviciilor de informaţii.
Cuvinte cheie: intelligence, informații, performanță, analiză, criterii
Abstract
Specialized literature addresses intelligence services great failures,
often explicitely claiming they refer to their low performances as organizations.
Most experts believe there is no general theory on proficiency in
intelligence, namely identifying those criteria needed for a relevant analysis
of these services’ activities: what they generally do, if they are efficient in
terms of performance, how rare failures are, but prominent as compared to
performances and the way in which ignoring the performance of different types
of intelligence activities impacts the assessments of all intelligence services.
Key words: intelligence, information, performance, analysis, criteria
1
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Consideraţii asupra elaborării unei teorii a performanţei în intelligence

C

el mai mare obstacol în ceea ce priveşte dezvoltarea unei teorii a
performanţei în intelligence este reprezentat de informaţia incompletă
despre dimensiunea activităţilor de intelligence şi modul în care serviciile secrete
contribuie la succesul strategiilor implementate.
Prin definiţie, activităţile de intelligence cuprind un grad semnificativ de
secretizare, activităţile fiind compartimentate, ceea ce înseamnă că nu toţi ofiţerii au
o perspectivă de ansamblu asupra ariilor de competenţă instituţională.
Din motive de securitate, beneficiarii primesc un număr redus de informaţii,
însă datele de interes sunt transmise cu celeritate. Datorită criteriului timp, factori
politici de decizie care ar putea beneficia de acces la cele mai bune informaţii, preferă
varianta concisă a buletinelor informative (zilnice, cum ar fi cazul SUA), renunţând
astfel la înţelegerea surselor informaţiilor şi câteodată chiar la procesele analitice în
ansamblu.
Ca urmare, este dificilă formularea unei concluzii privind imaginea de ansamblu
asupra unei instituţii de intelligence şi, cu atât mai puţin, a comunităţii de informaţii
în general. La politicile manageriale importante nu pot face referire şi avansa teorii
care reflectă activităţile agenţiilor decât istoricii serviciilor de informaţii.
În cadrul analizei de performanţă a domeniului militar, analiştii iau în calcul
influenţele tactice, operaţionale şi strategice asupra operaţiunilor militare şi a
rezultatelor obţinute.
Analizele de performanţă ale serviciilor de informaţii ar trebui să se axeze în
principal pe influenţa acestora pe termen lung, pe situaţiile militare/ economice/
strategice la nivel politic din statele pe care le deservesc.
Potrivit surselor deschise, analizele privind eşecuri ale operaţiunilor secrete
(dar şi succese) se concentrează pe nivelul performanţei tactice, acestea fiind singurele
care ajung în atenţia opiniei publice, chiar dacă ele combină frecvent cele trei niveluri
(strategic, operaţional şi tactic). Astfel, chiar şi cele două eşecuri majore ale istoriei
americane privind avertizarea ameninţării nu au fost strategice din perspectiva SUA.
Atacurile din 11 septembrie 2001 nu au reprezentat un pericol pentru interesele
strategice americane, precum supravieţuirea naţională, chiar dacă Al-Qaeda a avut
scopul de a influenţa unele politici strategice ale SUA cu privire la Orientul Mijlociu.
Atacul japonez la Pearl Harbor a fost gândit pentru a descuraja SUA de la
contracararea ambiţiilor strategice japoneze în Pacificul de Vest, dar efectele militare
asupra Statelor Unite au fost tactice, cel mult operaţionale, la nivel de influenţă.
În pofida pierderilor de la Pearl Harbor, armata americană s-a mobilizat rapid
şi a transformat războiul din Pacific până la jumătatea anului 1942. Pe de altă parte,
eşecul Israelului de a anticipa atacurile arabe din 1973 a fost unul strategic, având în
vedere situaţia geopolitică din regiune.
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Consecinţele strategice ale folosirii intelligence-ului de către stat depind în
principal de structurile de informaţii care se ocupă de culegerea şi analiza datelor, în
acest sens fiind identificate patru misiuni esenţiale specifice serviciilor de informaţii:
- monitorizarea;
- identificarea amenințării;
- identificarea oportunităților;
- prognoze.
Succesul performanţei fiecăreia dintre aceste direcţii implică sarcini
subordonate, doar unele dintre ele fiind în responsabilitatea iniţială a serviciilor de
informaţii.
Monitorizarea afacerilor internaţionale sau a zonelor de interes reprezintă
o misiune de bază a intelligence-ului, permiţând serviciilor de informaţii lărgirea
orizontului pentru a identifica trendul intereselor politice, emiterea de avertizări
prompte şi realizarea de prognoze.
Monitorizarea presupune ca serviciile de intelligence să dezvolte surse de
informaţii şi expertiză analitică inclusiv pe subiecte care nu sunt “fierbinţi” (nu
implică decizii critice din partea factorilor politici), dar care, pe termen mediu şi
lung, permit emiterea de avertizări operaţionale.
Totuşi, dacă reuşesc să-şi repartizeze propriile resurse, serviciile de informaţii
alocă capabilităţi însemnate pentru monitorizare, înţelegând că o mare parte a acestui
demers nu va ajunge niciodată la decidenţii politici.
Deoarece monitorizarea este concepută să genereze înţelegere avansată a
fluxului de evenimente incerte, cheltuielile pentru cercetarea cu privire la activităţile
care dezvoltă date relevante şi pregătirea capitalului uman sunt foarte importante.
Având în vedere existenţa riscului şi a incertitudinii în raport cu activitatea de
intelligence, statele consideră cheltuielile pentru activităţile de monitorizare o
asigurare „premium”. Dezvoltarea expertizei în domeniu, utilizată pentru sprijinirea
factorilor decidenţi în situaţii criză, include avertizări, estimări şi conduce la succesul
intelligence-ului.
Idenitificarea ameninţărilor este misiunea principală a intelligence-ului.
Prevenirea de succes depinde de:
1. promptitudinea agenţiilor de informaţii şi acurateţea culegerii, adecvată
ca întindere şi volum;
2. promptitudinea şi acurateţea analizelor;
3. claritatea ;
4. capacitatea de convingere a mesajelor de avertizare.
Modalitatea prin care mesajele devin persuasive depinde de abilităţile de
comunicare ale ofiţerilor de informaţii şi de modul de relaţionare inter-instituţional.
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Factorii de decizie formulează cu promptitudine măsuri politice şi
supervizează implementarea acestora de către instituţii fără atribuţii pe linie de
intelligence precum ministerele de interne, externe sau apărării.
Cele din urmă pot influenţa în mod decisiv succesul mesajului de avertizare
prin rapiditatea şi eficienţa acţiunilor întreprinse şi prin amortizarea
vulnerabilităţilor tactice.
În concluzie, măsura succesului serviciilor de informaţii nu depinde doar de
acestea, ci şi de capacitatea beneficiarilor de a înţelege şi integra informaţiile primite,
de a adopta măsuri, precum şi de rezultatul implementării acestora.
Identificarea oportunităţilor implică în mare măsură procese similare celor
presupuse de idenitificarea ameninţărilor. Eşecurile nu sunt recunoscute iar eventuale
măsuri politice eficiente declanşate de avertismente par a fi rezultatul inspiraţiei
conducerii politice, nu al informării primite din partea palierului intelligence. Astfel,
succesul depinde mai ales de încrederea reciprocă între factorii de decizie politică şi
serviciul de intelligence.
Prognozele sunt forme hibride de „monitorizare”, deoarece se bazează pe
cunoştinţele generate de activităţile de monitorizare, consumă puţine resurse de
informaţii, însă gradul necesar de expertiză este mult mai ridicat. Estimările sunt
emise constant pentru problemele de interes sau ad-hoc în sprijinul produselor
operaţionale.
Detalierea categoriilor de performanţe
Există două surse de informaţii care prezintă perspective despre activitatea
serviciilor secrete: cerinţele de colectare a componentelor şi, acolo unde există,
programele de cercetare analitică.
Cerinţele de colectare reprezintă necesităţile de informaţii care ghidează
priorităţile palierului de colectare şi alocare a resurselor. În cazul României, acestea
sunt stabilite prin lege, fiind detaliate în regulamente de organizare şi funcţionare,
iar în SUA acestea reflectă necesităţile de anticipare ale analiştiilor pentru perioada
următoare, în funcţie de aşteptările cu privire la evoluţia internaţională şi discuţiile
cu beneficiarii, fiind transmise organizaţiilor cu atribuţii de colectare.
Măsurarea succesului activităţilor de intelligence
Entităţile avute în vedere de serviciile de intelligence îşi disimulează constant
capacităţile şi intenţiile şi diseminează dezinformări. Un factor important de avut în
vedere în contracararea acestora este că intervalurile mari de timp afectează într-o
manieră semnificativă specificitatea şi precizia rapoartelor, dar şi deciziile analitice.
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Un serviciu de informaţii este considerat eficient dacă oferă obiectiv, constant
şi convingător informaţii cât mai exacte decidenţilor politici în timp util pentru a
permite adoptarea unor decizii în cunoştinţă de cauză şi formularea unor planuri de
acţiune eficiente.
De regulă, serviciile de informaţii îndeplinesc eficient sarcinile de colectare,
analiză precum şi acţiunile operative. Un alt element important de evaluat este rolul
jucat de decidenţii politici, precum şi gradul de implementare a ordinelor de execuţie
trasate de aceştia, survenite în urma informărilor din partea serviciilor de informaţii.
În acest sens, un criteriu de luat în calcul în măsurarea succesului activităţilor
de intelligence este cuantificarea avantajului competitiv obţinut de beneficiari, situaţia
putându-se complica în cazul în care nu există încredere reciprocă între furnizorii şi
beneficiarii de informaţii.
Evaluările performanţei serviciilor de informaţiilor sunt în mod inerent dificile
din mai multe motive, performanţa acestora putând fi afectată de o serie de factori
sistematici sau vulnerabilităţi specifice. Astfel, serviciile secrete americane utilizează
constant colectarea în mod excesiv prin intermediul mijloacelor tehnice. Aceasta a
avut sens în contextul unor zone precum Uniunea Sovietică sau Orientul Mijlociu,
dar nu se dovedeşte eficient împotriva actorilor nonstatali. Un exemplu în acest sens:
celulele operative Al-Qaeda, care înţeleg tehnicile de colectare specifice agenţiilor
de informaţii americane, se pot sustrage acestora mai eficient decât a reuşit armata
irakiana în cursul anului 2003.
Se poate concluziona că „potenţialul” standard al serviciilor de informaţii
este capabil să genereze performanţe diferite în raport cu o gamă foarte variată de
obiective, în funcţie de vulnerabilitatea acestora la diferitele mijloace de colectare
(tehnologice şi/ sau umane).
Acţiunile care contribuie la creşterea performanţelor unor funcţii specifice pot
interfera cu eficienţa altora. Astfel, implementarea unor politici de securitate internă,
cum ar fi limitarea accesului la informaţie pe criteriul need-to-know, conduce la
situaţii în care detalii ce pot întregi imaginea de ansamblu rămân necunoscute.
Activitatea de reformare a intelligence-ului
Reformarea serviciilor de intelligence, privită prin prisma nivelului de
performanţă al acestora, vizează trei aspecte fundamentale:
- o schimbare majoră în cadrul agenţiilor de intelligence este de dorit doar
în cazul în care structurile componente nu funcţionează eficient. Transformarea
fundamentală implică resurse temporale, financiare şi umane semnificative, reducând
eficacitatea până la adaptare;
- dacă activitatea agențiilor de informaţii poate conduce la propuneri de
reformă cu consecinţe negative pentru performanţa generală;
- deoarece responsabilitatea pentru eșecurile activităţilor de intelligence revine
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beneficiarilor informaţiilor dar şi producătorilor informaţiilor, reformele semnificative
trebuie să vizeze toţi actorii relevanţi, inclusiv reglementările în vigoare.
CONCLUZII
Literatura de specialitate referitoare la performanţa serviciilor de informaţii
se axează cu precădere spre activităţile la nivel tactic şi eşecurile de proporţii, dar
include şi o serie de aspecte de ordin teoretic privind indicatorii de performanţă
relevanţi din punct de vedere al activităţii. În evaluarea generală a performanţei unei
agenţii de informaţii, este importantă concentrarea pe consecinţele de ordin strategic
la nivelul tuturor serviciilor privind interacţiunea dintre acestea şi decidenţii politici,
organismele de implementare a deciziilor acestora din urmă şi chiar adversari.
Componenta teoretică trebuie să acorde o importanţă sporită tuturor activităţilor
întreprinse de serviciile de informaţii – însemnând o mai bună cunoaştere a naturii
activităţii de intelligence. Evaluarea performanţei activităţii de intelligence trebuie să
ţină cont de interacţiunile serviciilor de informaţii şi de cele patru categorii principale
de interlocutori: alte servicii de informaţii naţionale, decidenţi politici, entităţile
însărcinate cu aplicarea hotărârilor decidenţilor politici şi actorii străini, atât ostili
cât şi prieteni.
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TERORISM ISLAMIST HOMEGROWN
SAU VIOLENȚA CA MODALITATE DE
EXORCIZARE A ALTERITĂȚII
(studiu de caz)
Drd. Cristina IVAN
Abstract
Articolul se constituie într-o succintă radiografie a terorismului islamist
de sorginte homegrown, cu evidențierea, prin două studii de caz relevante, a
tipului de reactivitate pe care cea de a doua generație de imigranți, parțial
integrați spațiului occidental, o manifestă față de ideologia jihadistă.
Abstract
The article offers a short x-ray of homegrown extremist islamist
terrorsim, as outlined by two relevant casestudies. The aim of the author is
to highlight the type of response the second generation of migrants, partially
integrated in the Western environment, generate towards the jihadist ideology.

P

e 11 decembrie 2010, Taymour abdel Wahab Al-Abdaly, cetățean suedez
de origine irakiană, în vârstă de 29 de ani, detonează un Audi alb parcat pe
marginea uneia dintre cele mai circulate alei comerciale din Stockholm, pentru ca,
doar câteva minute mai târziu, să se autodetoneze două sute de metri mai departe.
Un modus operandi cunoscut de altfel – aplicat și de atentatorii din iunie 2007 de
la Londra1, în care prima explozie are scopul de a ucide și, mai ales, de a orienta
pietonii speriați către o cale de ieșire care ulterior să fie supusă ea însăși unei explozii
de dimensiuni mari, provocând astfel un număr major de victime. În cazul lui Al
Abdaly, nu toate bombele atașate de corp au explodat și prin urmare și efectele au
Doctorul Bilal Abdulla și inginerul Kafeel Ahmed, teroriști solitari, autoradicalizați. Kafeel Ahmed a decedat în
urma unui atac similar derulat o zi mai târziu, la aeroportul din Glasgow, în timp ce Bilal Abdulla, co-atacator, a fost
condamat la 23 de ani de detenție pentru conspirație având ca scop comiterea de crime.
1
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fost de dimensiuni mai mici. Determinarea atentatorului nu poate fi însă contestată,
atâta vreme cât tipul de atac a fost unul sinucigaș. Al Abdaly a transmis, dealtfel,
cu câteva minute înaintea exploziei, un mail către ziarul suedez Tidningarnas
Telegrambyra, adresat în același timp serviciului de informații și poporului suedez.
În mail, Al Abdaly condamna publicarea caricaturilor lui Mohamed, realizate de Lars
Vilks, precum și implicarea armatei suedeze în conflictul din Afganistan.
”Acum copiii voștri – fiice și surori – vor muri așa cum au murit frații,
surorile și copiii noștri… Acțiunile noastre vor vorbi de la sine. Câtă vreme nu veți
opri războiul vostru împotriva Islamului și insultele adresate profetului și sprijinul
prostesc acordat porcului de Vilks.”2
Cele câteva detalii biografice pe care le putem aduna despre Taymour abdel
Wahab Al-Abdaly arată că irakianul a imigrat împreună cu părinții la vârsta de 9 ani,
a locuit în Suedia până în 2001, când a plecat în Anglia pentru a-și termina studiile, la
Universitatea Bedfordshire din Lutton, de unde obține, în 2004, o diplomă în terapii
sportive. E foarte probabil ca acolo să se fi produs și radicalizarea lui Al Abdaly,
întrucât Lutton este cunoscut ca fief al islamiștilor încă din perioada atentatelor din
Marea Britanie de la 7 iulie 2005, îndreptate împotriva sistemului de transport public.
Tot în Lutton locuiesc încă soția – Mona Tawny, româncă de origine irakiană –, și cei
doi copii. Imigrant irakian, înstrăinat de familie, al Abdaly se dedică unei cauze care
compensează insuccesele personale. Una din paginile sale preferate de Facebook,
intitulată Ziua Judecății, prezintă imagini ale unui diluviu care acoperă Londra. În
rest, nimic nu pare să îl distingă pe Al Abdaly de profilul clasic al islamistului –
consumă materiale de propaganda islamistă, are aspirații martirizante, se înstrăinează
de familie și are sentimental unei urgențe de proporții eschatologice, întrucât își
dorește să facă parte cu orice chip dintre cei care vor dărâma imperiul cruciat și
istoria așa cum este ea cunoscută astăzi. În înregistrarea transmisă ziarului suedez, al
Abdaly face apel la toți mujahedinii din Europa:
”Acum e momentul să atacăm. Nu mai așteptați. Ieșiți cu orice aveți, chiar și
cu un cuțit, deși știu că aveți mai mult de atât. Nu vă temeți de nimeni. Nu vă fie frică
de închisoare. Nu vă temeți de moarte”3
Atacul lui Al Abdaly este cu atât mai interesant cu cât el survine în Suedia, pe
fondul unei societăți tolerante și neutre, al unui stat care nu este membru NATO și
care nu s-a confruntat cu violențe de tip terorist. Preocupările serviciului intern suedez
de informații se axau, în anii premergători atacului, asupra rețelelor de imigranți,
în special somalezi, care avea ca scop să părăsească spațiul European pentru a se
înrola în Jihad4. Suedia nu era până acum printre țintele cunoscute ca dezirabile. Și
totuși…, ce ne spune atacul lui Abdaly? Cel mai probabil acesta reprezintă un semn
Citat preluat din Analiza Asia Pacific Foundation – Complotul terorist din STOCKHOLM și implicațiile sale mai
largi”, sm@apfoundation.org.
3
Ibidem
4
Conform rapoartelor publice de securitate publicate pe pagina oficială a SAEPO: http://www.sakerhetspolisen.
se/english/english.4.3b063add1101207dd46800058538.html, Swedish Security Service reports in 2008-2009-2010.
2
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al generalizării conceptului de alter, care nu se mai aplică purtătorilor de lance ai
luptei antiteroriste – de ex. Statele Unite și Marea Britanie –, ci tuturor celor care nu
reușesc sau nu vor să consimtă la legitimitatea Califatului Islamic Universal. Putem
spune că, în acest fel, colajul de imagini și simboluri aplicate Celuilalt în ideologia
jihadistă a căpătat proporții endemice, înglobând în mod nediferențiat o lume care nu
are decât vina de a fi altfel.
O evoluție similară a avut-o în 2010 și britanica de origine bengaleză
Roshonara Choudry, care, pe 14 mai, l-a înjunghiat pe parlamentarul Stephen Timms.
Studentă eminentă a King’s College din Londra, unde studia literatură engleză și
comunicarea, Roshonara Choudry este un alt exemplu de individ auto-radicalizat
sub influența propagandei jihadiste virtuale. Cu un background social modest, și
rezultate academice strălucite, Roshonara era implicată activ în societate, prin muncă
de voluntariat în folosul copiilor musulmani care se confruntau cu probleme de
integrare în sistemul educațional britanic. Radicalizarea sa a survenit pe fondul unei
lecturi extensive ale predicilor lui Anwar al Awlaki în cea de a doua parte a anului
2009. Iar actul său violent a fost motivat ca formă de răzbunare pentru votul acordat
de parlamentarul britanic în favoarea implicării armatei britanice în războiul din Irak.
Atacul este cu atât mai șocant cu cât vine din partea unui individ necunoscut pentru
porniri violente, implicat în comunitate, cu o conștiință socială anterior canalizată în
direcția ideii de a face o diferență pozitivă. Roshonara cunoscuse și experimentase
metode de manifestare socială pozitive. Prin contrast, actul său de violență este
unul brutal și direct, intenția fiind de a ucide cu orice preț (avea cu sine două cuțite
pentru a fi sigură că își va putea duce la îndeplinire crima dacă primul s-ar fi dovedit
ineficient). Diferite rapoarte media de după atac menționau și faptul că Roshonara își
încheiase socotelile cu societatea, plătise din economii studiile făcute până atunci și
se concentrase în perioada premergătoare atacului doar asupra propagandei jihadiste,
respectiv a predicilor lui Anwar al Awlaki. Avem așadar în față multiple exemple de
auto-radicalizare și violență planificată și dusă la îndeplinire individual. Acest trend
nu este întâmplător. Cu siguranță revista de propagandă jihadistă a AQAP, Inspire,
patronată de al Awlaki, a avut și ea rolul ei în potențarea violenței teroriste autogenerate. Totuși..., încă o dată, nu putem să nu remarcăm faptul că propaganda
jihadistă nu se impune prin forță, ci este căutată cu bună știință de indivizi care,
în afara zonelor de conflict, resimt nevoia de a se asimila acesteia, de a se supune
unui proces de nediferențiere care îi transformă în replici ale aceluiași prototip.
Seria restrânsă de exemple prezentate mai sus, ca și lectura in extenso a declarațiilor
lăsate în urmă de atentatorii sinucigași, demonstrează nu numai utilizarea unui limbaj
și a unei argumentații standard. Nerăbdarea cu care indivizi cu o inteligență peste
medie se autoanulează ca modalitate de expresie și afirmare personală, refuzând să își
canalizeze energiile sociale în orice altă formă de exprimare în afara celei teroriste,
demonstrează o disfuncție majoră, aceea dată de incapacitatea de autodeterminare
și ancorare în valorile societății în care se dezvoltă. Soluția extremismului și a
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terorismului pare să survină pe fondul acestei angoase identitare, prezentânduse ca soluție simplă și liniștitoare a acestora. În esență, ceea ce postulează ea atât de
convingător este că Eul angoasat este de fapt victima unui Alter malefic care trebuie
supus răzbunării cu orice preț. Dincolo de răzbunare viziunea terorismului jihadist
nu mai cuprinde nimic, în afara unei utopice epurări așa-zis religioase, similară în
construcție nazismului și epurării etnice. În acest context, având în vedere evoluția
ideologiei și propagandei de inspirație AQ, dar și succesul înregistrat de Forțele
Aliate în anihilarea unor lideri importanți ai organizației în 2010, de la Ossama Bin
Laden la Anwar al Awlaki, îndrăznim să spunem că matricea jihadistă, în formele
de manifestare existente, se află în pericol de dispariție. Și asta pentru că terorismul,
în formele cunoscute până azi, nu se poate menține în absența unor noduri de
concentrare a sprijinului logistic și financiar și în absența unor lideri ideologici și
militari de talia celor decedați. Ce rămâne atunci și către ce se îndreaptă terorismul
jihadist în acest început de secol XXI? Va ieși el pe poarta din spate a istoriei sau
va găsi noi modalități de exprimare? Ceea ce ne arată ultimii ani pare să sugereze –
așa cum o demonstrează și studiile de caz prezentate – că jihadismul pare să fie în
curs de a suferi o mutație importantă și că forma cea mai agresivă și malignă
de evoluție a amenințării teroriste la adresa spațiului european și american în
următorii ani va fi reprezentată de terorismul individual și solitar, auto-motivat
de necesitatea aderării cu orice chip la o identitate reconfortantă prin fixitate și
prin proiectarea răului în afara granițelor personale.
Și, dacă în cazul terorismului motivat etnic, de tipul IRA sau ETA în anii 70-90
ai secolului trecut, sau chiar al terorismului Islamic motivat de dorința reinstituirii
Statului Palestinian, prin Hamas, violența era concepută astfel încât să producă
maxim de impact prin minim de mijloace, ca o voce care își caută canalul cel
mai potrivit de exprimare, în cazul terorismului provocat sau inspirat de ideologia
extremist-islamistă, acesta va căuta impactul cu orice chip și sub orice formă.
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BĂTĂLIA PENTRU UCRAINA.
UN ADEVĂR SIMPLU CU GEOMETRII
MULT PREA COMPLICATE
Gheorghe VĂDUVA1
Abstract
În urma nesemnării Acordului de la Vilnius de către Ucraina, o parte din
populația acestei țări, reprezentând starea de spirit a vecinilor noștri din Nord și sudEst, a ieșit în stradă și a ridicat baricade împotriva președintelui Viktor Ianukovici
și a echipei sale. Puterea discreționară de la Kiev a ripostat, folosind chiar arme
de foc. Dar strada, în pofida a 80 de morți și a sutelor de răniți din rândurile
manifestanților, n-a cedat. Strada dorea libertatea acestui început de mileniu și a
dreptului de a fi consultată și ascultată și de a-și alege singură soarta. Și strada, în
cele din urmă, a învins. Bătălia geopolitică pentru Ucraina – dacă a fost cu adevărat
o bătălie – a fost câștigată de stradă. Urmează să vedem ce se va face cu ea.
Cuvinte-cheie: Ucraina, bătălie, stradă, baricade, integrare, miză geopolitică,
adevăr
A Strategic Event
THE BATTLE FOR UKRAINE. A SHEER TRUTH WITH TANGLED
GEOMETRIES
Abstract
After the Ukraine’s withdrawal from signing the Agreement in Vilnius, a
part of the population of this country, which represents the tense atmosphere of
our neighbours from the North and South-East, has started the street riots and
has erected the barricades against President Viktor Yanukovych and his team.
The discretionary power in Kiev has responded, making use of the firearms.
However, despite the 80 people who were killed and the hundreds of casualties
among the protesters, the voice of the street did not cease. The people who
1
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took to the streets claimed the freedom of this millennium’s beginning and also
their right to be consulted, listened to and to choose their own fate. And they
finally won. The geopolitical battle for Ukraine – if it was a real battle – was
won by those protesting in the street. We will see about that.

Keywords: Ukraine, battle, street, barricade, integration, geopolitical stakes, truth
BATAILLE POUR L’UKRAINE. UNE VERITE SIMPLE AVEC DE
GEOMETRIES TROP COMPLIQUEES
Résumé
Apres non-signature de l’Accord de Vilnius par l’Ukraine, un partie de la
population de ce pays, en représentant l’état d’esprit de notre voisin de Nord et
de Sud-Est, a sorti dans la rue et a bâti des barricades contre le président Viktor
Ianoukovich et contre son équipe. La Puissance discrétionnaire de Kiev a riposte
avec les armes à feu. Mais la rue, en dépit de 80 morts et de centaines de blessais
de rangs de manifestants, n’a pas cédé. La rue voulait la liberté élevé de ce début
du millénium et de droit d’être consulté et écouté et de opter tout seule pour son
avenir. Et la rue, en fin du compte, a obtenu la victoire. La bataille géopolitique pour
l’Ukraine – si une telle bataille a existé vraiment – a été gagne par la rue. On verra
ce qu’on en fera avec lui.
vérité.

Mots-clefs : Ukraine, bataille, rue, barricades, intégration, mise géopolitique,

Introducere

S

unt adevăruri pe care le vedem şi le acceptăm (sau nu) şi adevăruri care
par altfel decât ar vrea ele să pară, un fel de lupi în piele de oaie, dar, în
cele din urmă, toate îşi dau arama pe faţă. Iluzia de armonie deplină, de construcție
durabilă, de victorie absolută sau de bine universal – de tipul celui pe care-l propagă
democrațiile occidentale, oarecum simetric sau disimetric cu cele absolute cunoscute
de istorie – se spulberă repede, atunci când se pun cărțile pe masă. Așa cum se pun și
cât se pun. Iar presiunile unor interese care vin, deopotrivă, din vremuri trecute, dar
și din efectele unor interminabile bătălii, pe toate fronturile, pentru resurse, putere,
supremație și influență sunt atât de mari și atât de complexe, încât durabilitatea devine
volatilă și angoasa se înstăpânește și se durabilizează. Și în societatea omenească
ajunsă pe această uimitoare treaptă de civilizație tehnologică și informațională, în
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care oricare om de pe glob are sau poate avea acces la informație în timp real (dar și
la dezinformare și intoxicare), se produce, din când în când, câte un tsunami de talia
celui care a zguduit cu câțiva ani în urmă Japonia. Omenirea, oricât de frumoasă și de
civilizată ar fi, este departe de acea armonie (fie ea și dinamică) pe care încearcă de mii
de ani s-o viseze și, parțial, chiar s-o și realizeze. Spunem aceasta, întrucât nu există
zi lăsată de la Dumnezeu în care să nu se producă un conflict, un război, un dezastru,
un final de proces complicat, un eșec lamentabil sau o victorie sângeroasă. Pentru
a-și gestiona propria lor conflictualitate (care-i depășește, îi sufocă, îi stresează, le
pune în pericol viața și condiția), oamenii, prin statele lor, au creat fel de fel de
organizații internaționale, de instituții, de sisteme, de procese și de reglementări,
care, desigur, funcționează așa cum funcționează, dar care există și, uneori, își și
fac treaba. La urma urmei, într-un mediu internațional bazat pe oameni și pe state,
nu se putea face mai mult. Omenirea este conflictuală, pentru că așa este ea făcută.
Universul însuși – oricât ar fi el de unitar – este dinamic, complex și conflictual.
Dacă n-ar fi așa, ar ajunge la entropie zero și ar pieri.
Care sunt însă limitele tolerabile ale acestei conflictualități? Este ea un dat,
o fatalitate, un blestem sau un modus vivendi al oamenilor și al mediului lor de
viață? Greu de spus. După unele calcule făcute de noi, în perioada 1946-2006, adică
în șaizeci de ani de pace mondială, s-au produs crize, conflicte și războaie care
însumează 727 de ani!2 Acest mediu atât de complex, de diversificat și de conflictual
trebuie totuși gestionat. Iar omenirea încearcă efectiv să facă aceste lucru. Toate
țările din Uniunea Europeană – cel puțin, potrivit politicilor făcute publice – nu
doresc în niciun fel și nu admit în niciun fel repetarea evenimentelor dramatice ale
istoriei, confruntările violente, crizele ajunse la extrem, conflictul armat și războiul.
Europa este suprasaturată de crize, conflicte și războaie, iar occidentalul dorește să
trăiască în liniște și pace, în solidaritate cu vecinul său occidental sau oriental, chiar
dacă nu poate evita confruntarea din piață, pericolele și amenințările veacului în
care trăim, vulnerabilitățile la acestea, imprevizibilitatea unora dintre evenimente,
efectele migrației, inegalitățile, confruntările politice, corupția și alte tare ale
filosofiei și fizionomiei puterii. Dar vrea să le știe și să le țină cât mai departe de casa
sa personală și de casa sa europeană.
O miză geostrategică neglijată
Parteneriatul estic se dorea o modalitate prin care șase țări europene estice
(Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), foste
republici sovietice unionale, să aibă acces la valorile Uniunii Europene și, în timp,
chiar să poată adera la această entitate de state europene, pentru binele lor, al
continentului și chiar al lumii. Nimeni nu contestă aceste valori ale Uniunii Europene
– structura cu cel mai ridicat nivel de trai din lume –, iar continentul european,
<?>
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minunatul nostru continent, generatorul actualei civilizații, al valorilor democratice
ale lumii, în pofida războaielor, crizelor și conflictelor care i-au marcat existența,
istoria și devenirea, a regimului colonial pe care l-a impus cândva în lume, merită
cu prisosință un astfel de efort. Europa rămâne un nucleu al lumii civilizate, cu rol
fundamental în configurarea și reconfigurarea viitorului. Toată lumea știe acest
lucru și toată lumea privește cu speranță la acest vârf de lance al civilizației noastre,
pe care războaiele l-au tocit destul de multe, dar care, alături de Statele Unite și
în strânsă colaborare cu China, cu India, cu Japonia, cu Brazilia, cu toate marile
țări ale lumii, să asigure pacea și stabilitatea mapamondului, progresul și, evident,
gestionarea corespunzătoare, benefică pentru toți, a conflictualității endogene a
societății omenești.
Acestea par niște principii foarte generale, niște gânduri pe care fiecare dintre
noi la are, într-o formă sau alta, niște speranțe ale tuturor sau ale majorității oamenilor
care depind de acest sistem, deși fiecare dintre noi încearcă să vadă și ceea ce, de
regulă, nu se vede, adică jocurile finanțelor, ale cercurilor de interese, ale celor care
vor cu orice preț să mențină lumea divizată și conflictuală.
Este o iluzie să credem că Războiul Rece s-a încheiat, cu învinși și învingători,
că Rusia a fost alungată de la pupitrele marilor puteri, că, în fine, așa cum scria
Brzezinski, șansa acestei mari țări este ca partea europeană să se integreze În Uniunea
Europeană, iar Siberia și Extremul Orient să urmeze alte căi, să revină adică Chinei
și/sau Americii. Desigur, hârtia suportă orice, dar efectele cuvintelor spuse sau scrise
pot fi uneori mult mai complicate decât ne așteptăm.
Acordul de parteneriat și colaborare dintre Rusia și Uniunea Europeană
cunoaște, la rândul lui, evoluții și meandre de tot felul, departe de armonii și
înțelegeri bătute în cuie. Rusia este țara cu cele mai mari și mai consistente bazine
energetice, fiind pe locul întâi în lume în ceea ce privește resursele de gaz natural,
bazinele petrolifere din Siberia, din Extremul Orient și din Oceanul Arctic încă nu
sunt evaluate pe deplin și, mai ales, probate, iar Rusia se află deja într-o bătălie
deloc simplă cu marii consumatori și cu marile puteri ale lumii pentru supremația
energetică, mai ales pentru resursele arctice.
Rusiei nu-i convine defel actuala configurație a politicii Uniunii Europene de
vecinătate și cu atât mai puțin Parteneriatul Estic. Se pare că Moscova percepe acest
Parteneriat Estic ca o apropiere periculoasă de frontierele rusești, mai exact, ca pe o
bătălie pentru Ucraina.
Desigur, Ucraina – ca și celelalte țări incluse în Parteneriatul Estic – sunt țări
suverane și independente și au tot dreptul din lume de a-și alege singure și nesilite de
nimeni calea de urmat. În realitate, marile puteri nu au renunțat niciodată la politica
zonelor de siguranță strategică, iar orice încercare a țărilor și populațiilor aflate în
aceste zone de a-și hotărî singure soarta se izbește și se va izbi încă multă vreme
de acum încolo de opoziția mai mult sau mai puțin directă, mai mult sau mai puțin
camuflată a acestora. Într-un fel, este normal să fie așa într-o lume în care statele,
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deși afirmă sus și tare că respectă principiile Cartei ONU privind relațiile dintre ele,
sunt departe de a avea încredere deplină unele în altele. Unele dintre marile puteri
(dar nu numai) una însă spun și alta fac. Desigur, ideal ar fi ca zonele de siguranță
strategică (zonele tampon) să fie transformate, cu timpul în zone de confluență și de
conexiune strategică, în zone de parteneriat și colaborare sau, pur și simplu, astfel
de politici și strategii ar fi timpul să cam dispară. Atâta vreme cât vor exista mari
puteri sau mari entități geopolitice cu interese diferite, este greu de presupus că astfel
de politici vor dispărea, chiar dacă se va vorbi din ce în ce mai puțin de ele și chiar
dacă vor fi blamate, contestate sau interzise. Dealtfel, inclusiv politica europeană de
vecinătate (PEV) este, în mare măsură, și o politică de siguranță strategică, o politică
de securitate proximă, de securitate strategică a proximității.
Așadar, buna intenție a Uniunii Europene de a veni în întâmpinarea statelor
din Est în dorința efectivă a populațiilor acestora de a se apropia și chiar de a se
integra în Uniunea Europeană sau măcar de a avea relații profitabile cu Vestul, este
percepută de către Rusia ca o apropiere periculoasă de frontierele sale, iar de către
Uniunea Europeană ca o presiune exercitată de Moscova și chiar ca un șantaj rusesc
asupra acestor țări de a renunța la astfel de intenții și de a impune rămânerea lor
acolo, în zona gri. Că Rusia vede lucrurile astfel, există numeroase realități, inclusiv
păstrarea enclavei Kaliningrad, fostul Königsberg, orașul lui Kant, și a Transnistriei,
prin menținerea unei structuri militare acolo. Aceste zone se află la debușeul unor
mari coridoare strategice – Baltic, Central european, dunărean și maritim (Marea
Neagră, Marea Egee, Marea Mediterană), astăzi devenite coridoare sau culoare
strategice energetice – ale continentului european pe care și pentru care s-au dat
aproape toate marile bătălii și toate marile războaie ale continentului.
Situația pare, la o vedere de ansamblu, un joc între doi copii mari, orgolioși
și nu prea subtili. Dar, în realitate, este vorba de o confruntare cu efect colosal în
configurarea unor linii geopolitice extrem de sensibile și de complicate, care, pe un
fond de cer senin, pot asigura repoziționarea unor forțe în eventualitatea generării
sau regenerării unor furtuni mai mult sau mai puțin previzibile. Republica Moldova
– țară care nu a fost niciodată țară, dar care este țară, recunoscută, în primul rând de
România, țara din care a făcut parte de drept și de fapt –, și Georgia au semnat, la
Vilnius, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde și Acordul privind
crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, și, din acel moment,
au intrat în programul de aderare. Succesul Uniunii Europene, al Parteneriatului
Estic și al celor două semnatare nu este decât parțial, întrucât se pare că Uniunea
Europeană viza, mai ales, Ucraina, țară mare, situată într-o zonă strategică esențială,
la deschiderea a trei mari coridoare strategice – cel central-european, cel dunărean și
cel maritim (Marea Neagră, Marea, Marmara, Marea Mediterană), care ar fi asigurat
Uniunii posibilitatea unui control strategic al uneia dintre cele complexe zone de
pe mapamond – zona extinsă a Mării Negre –, zonă care, dacă ar exista suficientă
înțelepciune și suficientă voință de unitate euro-asiatică, ar putea fi transformată, în
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timp, într-o zonă-pivot de conexiune geostrategică de factură euro-asiatică pe cel
mai important tronson energetic și civilizațional al Planetei Pământ.
Summit-ul de la Vilnius al Parteneriatului Estic a prilejuit un fel de spunere a
lucrurilor pe numele lor geopolitice adevărate. O analiză atentă a politicii europene
de vecinătate, din care fac parte toate aceste inițiative – euromed, sinergia Mării
Negre, Parteneriatul Estic – chiar dacă relevă buna sau foarte buna intenție a Uniunii
de a crea, în jurul ei, o zonă de pace și securitate, de cooperare și bună vecinătate, de
conexiune geopolitică și, haideți să o spunem, deși termenul este un pic cam forțat,
geostrategică, nu sunt privite și înțelese de toată lumea la fel. Mai exact, nu toată
lumea are interesul și buna voință de a înțelege aceste zone la fel. Efectele remanente
ale strategiei de îndiguire americane, de fapt, ale întregii perioade a Războiului Rece
Intens, complexele Europei de Vest generate de efectele dezastruoase ale celor două
Războaie Mondiale care s-au desfășurat, în principal, pe teritoriul european, cu
implicarea directă în generarea lor a țărilor occidentale, dar mai ales interesele actuale
ale marilor țări, ale entității și identității europene, ale Rusiei, ale țărilor de falie sunt
încă foarte puternice. Mai mult, ele sunt amplificate de actuala conflictualitate EstVest, de gravele discrepanțe existente între voința și putința unor guverne și ceea
ce doresc, de fapt, populațiile, dintre interesul concret, direct și chiar nemijlocit al
oamenilor și politicile de realizare și/sau menținere a unor areale strategice cu rol
extrem de important în bătăliile complicate de azi și de mâine pentru resurse, piețe,
putere și influenţă. Aceste bătălii se duc pe toate planurile și prin toate mijloacele,
de la cele informaționale la cele cognitive, de la cele financiare la cele ale economiei
subtile, de rețea, înapoia cărora să află eșaloane militare uluitoare, înzestrate cu cele
mai moderne arme care au existat vreodată pe planeta Pământ. Unele dintre aceste
eșaloane sunt vizibile, de descurajare și chiar de amenințare, altele sunt ascunse cu
grijă și păstrate în cel mai mare secret pentru lovitura decisivă, în cazul în care toate
foile de ceapă cad și se ajunge la miez, adică la Adevăr
Oamenii, mai ales cei naivi, cei care cred că viața lor se desfășoară între norocul
dat de soartă și șansa dată de alții, sunt, poate, convinși că Dumnezeu îi va apăra de
catastrofe, că războiul este imposibil, că rațiunea – alta decât ce belicoasă – triumfă
în fiecare neuron, iar vremea celor în kaki a trecut, rețeaua, calculatorul și informația
având grijă ca omul să fie stăpânul lui însuși și, prin el, al întregului Univers, mai
ales a celui Cognitiv. Viața obișnuită a fiecăruia dintre noi – o clipă dintr-un șir de
clipe – se desfășoară între condiționale și optative, între bucurii și necazuri, între
voința patronului și cea a statului, între ceea ce vrem și ceea ce putem, mai exact, cea
ce credem că am putea să putem. Așa s-ar părea. Dar sistemele și mecanismele care
au generat și au configurat societatea în care trăim și modul în care trăim sunt foarte
departe de ceea ce dorește și de ceea ce poate omul de rând.
Din bătăliile interminabile și fără nicio măsură pentru putere și influenţă ale
politicienilor, se pot trage câteva concluzii cu privire la adevăratele izvoare, cele mai
multe dintre ele foarte încețoșate, ale conflictualității endogene de care vorbeam,
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ale tragediei noastre deopotrivă sublime și abjecte. Din păcate, o mare parte dintre
conducătorii lumii și dintre cei ai statelor nu privesc viitorul lumii nici cu ochi de cal,
nici cu ochi de vultur și nici măcar cu ochi de porumbel. Ei privesc lumea cu ochi
mărunți de mandat și mandatar, cu ochii celui ajuns sau celui ce se teme de cădere,
cu ochii interesului imediat, având cu toții orbul luminii interesului vital al națiunii
și al omenirii. Idealurile sunt prea departe, mandatele sunt prea scurte și puterea
insuficientă pentru a o perpetua la infinit. Nimeni nu caută și nu vede conexiunile, ci
doar faliile. Faliile strategice. Din păcate, marea politică a lumii este una de falie și nu
una de conexiune. Toate războaiele actuale ale lumii s-au desfășurat și se desfășoară
în zonele de falie, nu în cele de conexiune și nici în marile nuclee civilizaționale.
Acolo, valorile, concentrate în mari și statornice sisteme, nu permit conflictualitatea,
dar nici nu ajung cu influența și determinarea în acele periferii pe care noi le numim
falii. Acolo guvernează alte legi, ale confruntării, nu ale conexiunii.
Spațiul românesc, spre exemplu, a fost dintotdeauna, situat într-o zonă de
falie strategică. Și, Doamne, ce soartă a mai avut! Dar, odată cu intrarea în Uniunea
Europeană, chiar dacă se menține tot într-o zonă periferică, de margine încă oropsită
(în primul rând, datorită neputinței și ticăloșiei unora dintre oamenii politici care se
bat pentru puterea interioară), nu mai este falie strategică între Est și Vest, nu mai
este tampon între imperii, nu mai este ce a fost în cea mai mare parte a existenței ei
tragice. Locul ei de falie strategică între Est și Vest l-a luat Ucraina. Dar Ucraina,
care nu a fost niciodată un stat național unitar și independent, nu este obișnuită cu
acest rol. De îndată ce s-a separat de Uniunea Sovietică și de Rusia, Ucraina a trebuit
să suporte mai întâi efectul de margine (deși denumirea ei este tocmai de țară de
margine), apoi, după intrarea Poloniei, Ungariei și României în NATO și în UE,
pe cel de țară situată pe o falie strategică. Pentru că, după căderea zidului vestic al
comunismului, falia s-a mutat cu câteva sute de kilometri mai spre Est.
Primii interesați de un parteneriat strategic cu Ucraina au fost americanii.
Dar colosul din coasta Ucrainei (colos care consideră Ucraina, cea mai mare țară
din fosta URSS, după Federația Rusă, ca pe un rebel orgolios, orbit și nechibzuit)
este departe de a accepta cu seninătate o astfel de situație, chiar dacă Ucraina este,
acum, stat suveran, independent, membru al ONU, recunoscut de toate statele lumii,
inclusiv de Rusia etc. etc. Ucraina chiar este o țară de falie, o mare țară de falie, care
a încercat și încearcă și în continuare să iasă cât mai repede dintr-o astfel de postură,
care efectiv o poate distruge, chiar dacă experiența ei de țară de eșalon întâi strategic
în cadrul Uniunii Sovietice este suficient de vastă și de dramatică, întrucât a suportat,
în modul cel mai direct, efectele a două războaie mondiale și, evident pe cele ale
Războiului Rece.
Ucraina are probleme încă nerezolvate cu vecinii săi, privind delimitarea
frontierelor terestre cu Rusia, dispute privind granița dintre cele două țări prin
strâmtoarea Kerci și Marea de Azov, deși în 2003 s-a semnat un acord în acest sens.
Există deasemenea, probleme privind misiunile de menținere a păcii în Transnistria,
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prezența trupelor rusești în această regiune de interes strategic pentru Rusia, dar care
nu aparține în nici un fel Rusiei și nici Ucrainei. Curtea Internațională de Justiție
a soluționat, parțial în favoarea României, disputa din 2004, generată de Ucraina,
privind redelimitarea zonei economice exclusive, iar probleme deschiderii canalului
navigabil Bâstroe dă și acum bătaie de cap în relațiile româno-ucrainene. Uniunea
Sovietică a reglementat cum a vrut ea traseul frontierei în această parte a zonei, luând
ulterior, în 1948, de la România, în interes strategic, cu o simplă semnătură, printrun acord nevalidat niciodată nici de București, nici de Moscova, Insula Șerpilor,
dezlipind de teritoriul românesc, la stabilirea după război a frontierelor, zona care
astăzi se cheamă Republica Moldova, inclusiv raioanele Kahul și Ismail de pe malul
stâng al brațului Chilia, pentru a controla Gurile Dunării și, în Nord, ținutul Herței,
deviind frontiera de pe brațul principal Chilia pe canalul Musura (evident, pentru a
controla navigația pe canalul Sulina și culoarul strategic al Dunării). În același mod,
și-a însușit și teritoriile din Bucovina de Nord și ținutul Herța, pentru a controla
intrarea, prin Galiția Occidentală, în culoarul strategic central-european. Dar așa a
fost încheiat Tratatul de pace și aceste lucruri nu se mai discută azi. De aici nu rezultă
că ele sunt și corecte. Pentru a trăi însă în oarecare liniște într-o zonă în care, de
cele mai multe ori în istorie, glasul tunului și presiunile marilor imperii au decis ce
și cum, Europa a decis, de comun acord, încetarea oricărei discuții pe această temă
și realizarea unor tratate de bună vecinătate prin care toate țările să colaboreze la o
bună conviețuirea de-a lungul și de-a latul bătrânului continent, în cadrul frontierelor
stabilite după cea mai mare conflagrație mondială a tuturor timpurilor cunoscute.
Uniunea Sovietică a fost țară învingătoare în Al Doilea Război Mondial
și a avut ultimul cuvânt de spus în stabilirea frontierelor în această zonă, potrivit
interesului său strategic. Ucraina, dezlipindu-se de Uniunea Sovietică, a preluat
automat frontierele în această parte, iar România a cedat pe toate liniile, fără să facă
un gest în apărarea pământului ei strămoșesc, pe motiv că aceasta a fost prețul intrării
în NATO (realizarea imediată și necondiționată a unor tratate cu vecinii).
Ucraina are, desigur, și alte probleme, în afară de cele câteva din zona
Transnistriei și de la Gurile Dunării. După 1991, când Ucraina și-a declarat
independența, mii și mii de oameni deportați în vremea comunismului și descendenții
lor, mai ales tătari, s-au întors în Ucraina, unii venind din Uzbekistan sau de pe unde
i-o fi trimis regimul stalinist. Prin Ucraina trec câteva din importantele coridoare de
trafic ilegal de persoane, precum și unele dintre rețele de prostituție.
Desigur, astfel de rețele vizează și alte țări, precum Rusia, Polonia, Irak,
Spania, Turcia, Cipru, Portugalia, Republica Cehă, Israel, Italia, Emiratele Arabe
Unite, Muntenegru, Marea Britanie, Tunisia etc.. Străini proveniți din Republica
Moldova, Uzbekistan, Pakistan, Kamerun și Azerbaidjan sunt victime ale traficului
de forțe de muncă în Ucraina.
Dar victime ale acestui trafic sunt înșiși unii dintre locuitorii Ucrainei, mai
ales cei din mediul rural. Se apreciază că Ucraina se situează la nivelul 2 Watch List,
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întrucât nu respectă pe deplin standardele minime pentru eliminarea traficului de
persoane, deși face eforturi semnificative în acest sens.
Ucraina este o țară europeană mare. Are o suprafață de 603.550 km pătrați
(579.330 uscat și 24.220 km pătrați de apă), fiind a doua țară, după Turcia, în ceea ce
privește lungimea frontierelor maritime la Marea Neagră. Se situează pe locul 46 în
lume în ceea ce privește suprafața.
Lungimea totală a frontierelor terestre ale Ucrainei este de 4.566 km (891 km
cu Belarus, 103 km cu Ungaria, 980 km cu Republica Moldova, 428 km cu Polonia,
176 km în Nord și 362 km în Sud-Vest cu România, 1576 km cu Rusia și 90 km cu
Slovacia, iar cea a frontierelor de ape este de 2782 km. Din cei 2782 km, cea mai
mare parte se află în zona maritimă.
Din lungimea totală a litoralului Mării Negre, litoral care, potrivit datelor
elaborate în 2011 de cercetătorii bulgari de la Institutul de Oceanologie din Varna3,
este de 4869 km4, 1576 km aparțin Ucrainei.
Grafic, distribuția litoralului Mării Negre pe țările riverane este prezentată în
Figura nr. 1
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Figura nr. 1 Repartiția celor 4869 de kilometri ai litoralului Mării Negre
După cum se vede, Turcia deține cea mai mare parte a litoralului Mării Negre,
urmată de Ucraina, iar Rusia, care a fost vreme îndelungată (și încă este) o mare
putere inclusiv în Marea Neagră, se situează doar pe locul trei în ceea ce privește
lungimea litoralului care îi aparține. Însă, împreună cu Ucraina, ar deține 1997 km
din acest litoral, cât dețineau înainte de separare, și ar putea domina această mare,

Marea Neagră, http://ecomareaneagra.wordpress.com/marea-neagra/
Cei 4869 de kilometri ai litoralului Mării Negre sunt repartizați astfel: 1700 km revin Turciei, 1576 km aparțin
Ucrainei, 421 km Rusiei, 414 km Bulgariei, 322 km Georgiei și 256 km României.
3
4
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chiar dacă Turcia deține controlul strâmtorilor.
Dealtfel, cum bine se știe, în cazul crizei rachetelor din 1962 din Marea
Caribilor, cargourile sovietice, care transportau (în mod camuflat, desigur), aceste
rachete, au pornit din Marea Neagră.
Este Ucraina capabilă să devină o putere de valoare strategică în Marea
Neagră? Greu de spus, dar comportamentul ei față de România în criza generată
de intenția de a deschide canalul navigabil Bâstroe și de poziția față de delimitarea
platoului continental arată că nu se poate avea încredere deplină în conducerile de la
Kiev, mai ales în situația în care Ucraina moștenește efectele unei politici sovietice
de forță în ceea ce privește Gurile Dunării, Marea Neagră, Insula Șerpilor și, în
general, relațiile de vecinătate.
Ucraina are o populație de 44.573.205 locuitori estimată pentru 2013. Potrivit
recensământului din 2001, structura etnică a populației din Ucraina este următoarea:
77,8 % ucraineni; 17,3 % ruși; 0,6 % bieloruși; 0,5 % moldoveni; 0,5 % tătari; 0,3 %
maghiari; 0,3 % români; 0,3 % polonezi; 0,3 % evrei; 1,8 % alte etnii.
Grafic situația grupurilor etnice se prezintă ca în Figura Nr. 2
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Figura nr. 2 Structura etnică a populației din Ucraina
În ceea ce privește limbile vorbite în Ucraina, situația este următoarea: limba
ucraineană (oficială): 67%; limba rusă; 24%; altele (română, poloneză, maghiară
etc.): 9%.Grafic, situația se prezintă în Figura nr. 3
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Figura nr. 3 Limbi care se vorbesc Ucraina
Este interesantă și repartiția populației din Ucraina pe religii. Potrivit
estimărilor din 2006, situația confesiunilor este următoarea: ortodoxă ucraineană
Patriarhia Kievului: 50,4%; ortodoxă ucraineană, Patriarhia Moscovei: 26,1%;
greco-catolică-ucraineană: 8%; ucraineană ortodoxă autocefală: 7,2%; romanocatolică: 2,2%; protestantă: 2,2%; evrei: 0,6%; altele: 3,2%.
Grafic, situația se prezintă în Figura nr. 4.
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Figura nr. 4 Situația confesiunilor în Ucraina
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Compoziția populației, grupurile etnice și cam tot ce ține de aspectul
demografic și cultural induc, de la începutul analizei, ideea unei țări de margine, dar
care, în Uniunea Sovietică, era a doua ca importanță, resurse agricole și industriale
după R.S.F.S. Rusă. Structura populației și chiar a teritoriului poartă amprenta
vremurilor prin care a trecut acest spațiu din vecinătatea unei falii strategice de-a
lungul secolelor, ceea ce, probabil, l-a făcut, pe unul dintre miniștrii de externe ai
României, Adrian Severin, să afirme, în justificarea semnării grăbite a Tratatului cu
Ucraina (una dintre presiunile și condițiile intrării României în NATO), că Ucraina
are complexul pulovărului. Nu știm exact ce o fi înțeles Adrian Severin prin această
asociere de cuvinte, dar este cert că Ucraina este supusă unor presiuni uriașe care vin
atât dinspre Est, cât și dinspre Vest, chiar dacă unele țin de un suport civilizațional
slav, iar celelalte de șansa geopolitică a occidentalizării Estului sau măcar a unor
părți din acesta.
Cea mai complexă problemă a spațiului ucrainean este cea geopolitică, pe
care am schițat-o, dintr-un anumit unghi de vedere, mai sus. Situația economică a
Ucrainei este o altă mare problemă care duce unde deja a dus. Ca și în România,
după ce valul revoluționar a trecut, asupra unei economii uriașe, dar cu picioare
de plumb, aflată în imposibilitatea de a se apăra și a se autosusține, s-au năpustit
bacteriile devoratoare, așa cum se năpustesc asupra unui organism care moare și este
lipsit de autoapărare, făcând-o mormane de fiare ruginite și de hălci trecute rapid în
mâna profitorilor. În regim sovietic, Ucraina producea un sfert din producția agricolă
sovietică și aproviziona celelalte republici cu carne, lapte, cereale, legume și altele
de acest fel. Ucraina era grânarul Uniunii Sovietice. În afară de produse agricole,
Ucraina furniza cărbune, aparate de foraj vertical, echipamente grele, echipamente
unice – conducte de diametre mari, dar și tancuri, rachete și ale produse necesare
apărării –, toate acestea asamblându-se în cadrul unui colos care era inima unui pol
de putere mondială, URSS.
După 1991, toate acestea au căzut brusc, fie din lipsa unor comenzi, mai ales în
industria de apărare, dar și în celelalte domenii. Harkov-ul, spre exemplu, producea
în jur de 4000 de tancuri pe an, dar când Uniunea Sovietică s-a destrămat, iar Tratatul
de la Varșovia a sucombat, comenzile au încetat sau au fost reduse simțitor, iar fabrica
de tancuri a întâmpinat o mare problemă.
În timp ce produsele industriale și agricole ucrainene și-au pierdut piața,
dependența Ucrainei de resursele energetice venite din Rusia a rămas aceeași.
Ucraina are nevoie de importuri de gaz și petrol din Rusia pentru a satisface trei
sferturi din necesitățile sale. De asemenea, are nevoie de sută la sută de combustibilii
săi nucleari. Dar, cum bine se știe, o parte din conductele care transportă gaz și petrol
spre Europa de Vest trec prin Ucraina, ceea ce, într-o vreme, a creat unele probleme
Federației Ruse care au culminat cu criza din 2009. Între timp, Rusia a construit
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North Stream și South Stream care au preluat în mare parte transporturile de gaz
care treceau prin Ucraina și a obligat această țară să plătească resursele importate din
Rusia la prețul pieței mondiale.
Politicile de reformă ucrainene n-au fost finalizate, deși s-au creat multe
condiții pentru modernizarea țării. În perioada următoare, au crescut însă pensiile și
salariile, deci consumul, și, într-un fel, economia a fost stimulată, Creșterea PIB-ului
a fost mai mare de 7% în perioada 2006-2007, mai ales datorită prețului crescut pe
plan mondial pentru oțel. Ucraina deține un loc fruntaș la exporturile de oțel. Dar
criza din 2008 a afectat și Ucraina, care a fost nevoită să încheie, în noiembrie 2008,
un acord cu FMI pentru 16,4 miliarde de dolari stand by. Însă economia a scăzut cu
aproape 15% în 2009, printre cele mai grave recesiuni din lume. În aprilie 2010, sub
Viktor Ianukovici, președintele Ucrainei, s-a negociat o reducere a prețului la gaze
cu Rusia, în schimbul prelungirii leasing-ului bazei militare rusești din Crimeea.
În luna august 2010, deci, după doar patru luni, s-a încheiat un nou acord stand by
cu FMI pentru suma de 15,1 miliarde dolari. Au urmat creșteri economice în 20102011, fiind încurajate exporturile, dar, din cauza neimplementării reformelor-cheie
în sectorul gazelor naturale (creștere prețurilor), cerute de FMI, programul FMI a
stagnat la începutul anului 2011. Anul 2012 a fost încheiat în recesiune.
Problemele economice ale Ucrainei sunt destul de grave, mai ales datorită
disputelor politice din interior, neimplementării reformelor și crizei financiare care a
bulversat întreaga lume.
PIB-ul Ucrainei era estimat, în 2012, la 331,6 miliarde de dolari (locul 40
în lume), ir PIB-ul pe cap de locuitor era, în 2012, de 7.300 de dolari (locul 137 în
lume).
Compoziția PIB, în funcție de contribuitori, era următoarea: 9,5% din
agricultură; 31,4% din industrie și 59,1% din servicii.
Interesant este că, chiar și în condiții de criză, Ucraina a alocat cheltuielilor
militare, în anul 2012, un cuantum 1,6% din PIB.
Șansele ca Ucraina să negocieze cu Rusia problema transporturilor gazului
rusesc prin conductele de pe teritoriul său au scăzut foarte mult, datorită implementării
și realizării unor proiecte de transport direct din Rusia către Europa de Vest, cum
sunt cele amintite mai sus – North Stream și South Stream.
Datorită dependenței energetice de Rusia, dar și compoziției populației,
Ucraina nu-și poate permite o politică ostilă față de această țară. Apropierea de
Uniunea Europeană, pe care, neoficial, Rusia o percepe ca pe un act de infidelitate
față de ea, chiar de ostilitate, nu poate fi o soluție prea bună în viziunea în care
Uniunea Europeană și Rusia, în pofida acordurilor de cooperare și parteneriat, se
comportă ca doi jucători mai mult ostili decât parteneri (cel puțin, așa rezultă după
Vilnius, chiar dacă oficialii UE nu afirmă și nu confirmă acest lucru, dar rușii așa îl
percep).
Situația este însă mult mai complexă decât această simplă trecere în revistă
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a unor realități care sunt mult mai dramatice decât ar lăsa să se înțeleagă imaginea
lor. Populația Ucrainei – cel puțin acel segment care a ieșit în stradă și a ridicat
baricade – dorește altceva decât doresc cei care fac cărțile unor jocuri geopolitice și
geostrategice în vederea unor poziționări avantajoase pentru viitor. Populația dorește
libertate, vize pentru Occident, posibilitatea unui trai mai bun și nu sloganuri cu
Estul sau cu Vestul. Faptul că Timoșenko a fost aruncată în închisoare, în urma unor
acuzații de tipul celor aduse, în cazul nostru, al românilor, și la adresa lui Adrian
Năstase care ar fi colectat ilegal bani pentru o campanie electorală, nu poate scăpa
omului de pe stradă, care prețuiește mai mult libertatea reală decât cea garantate de
un partid sau altul și de o justiție care îi aruncă rapid pe unii în închisoare, pentru
fapte neprobate, iar pe alții, deși au devalizat bănci, economii și au distrus vieți, îi
lasă în libertate sau îi judecă în libertate.
De aceea, Kievul și cei sosiți din țară, profund oripilați de comportamentul
Puterii reprezentată de președintele Ianukovici față de oferta Uniunii Europene,
aceea de a semna un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde și
Acordul privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, au ridicat
baricade și au luptat nu numai pentru această ofertă, ci mai ales pentru dreptul lor
de a fi împreună cu toate țările din Europa și nu de a rămâne necondiționat în zona
de siguranță strategică a Rusiei, chiar dacă Rusia le-a fost patrie socialistă și soră
mai mare în limbă, cultură și supraviețuire istorică într-un veac al marilor războaie
și al marilor nenorociri. Oamenii, azi, au nevoie de un alt tip de libertate, diferit de
cel condiționat de miza geopolitică și de poziționarea și repoziționarea strategică a
forțelor unor mari puteri care au dominat și încă domină lumea. Este tendința acestui
început de mileniu, care escaladează constrângerile și apără, chiar cu prețul vieții – a
se vedea victimele tuturor mișcărilor din acest început de veac – dreptul lor la șansă
și la opțiune. Desigur, și această afirmație trebuie luată și analizată cu rezervele de
rigoare, chiar dacă pare o propoziție categorică. Nu este. Este doar una constatativă,
explicativă.
Putere, contra-putere, răzmerită sau revoluție?
Aceasta pare a fi, în linii foarte generale, situația geostrategică a Ucrainei, o
țară obligată să fie încă pe post de nici în căruță, nici în teleguță. Summit-ul de la
București a arătat americanilor că, măcar pentru o perioadă de tranziție semnificativă,
trebuie să renunțe la această zonă de îndiguire și fragmentare a spațiului strategic euroasiatic, în cazul că ar fi avut această intenție sugerată de Brzezinski în scrierile sale.
Și atunci, oarecum în compensare, americanii au generat un parteneriat strategic cu
România, foarte benefic pentru țara noastră. Și, credem noi, și pentru americani. Aici
nu este vorba de o poziționare strategică americană de valoarea unui fait accompli,
în confruntarea cu Rusia (cu care SUA are, deasemenea, un parteneriat strategic
foarte consistent și extrem de important pentru ambele mari puteri), în coordonare
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cu bazele din Coreea, cu cele din Afganistan, din Asia Centrală, din Groenlanda, din
Taiwan etc., ci de o poziționare strategică de parteneriat – de o parte și de alta a Mării
Negre – în triunghi – Turcia, România, Bulgaria –, pentru supravegherea strategică
a unei falii triple (Ucraina, Caucaz, Balcanii de Vest) și a unor areale de interes
strategic major (Orientul Mijlociu, Caucaz, Orientul Apropiat, zona transnistreană,
zona balcanică).
Iar summit-ul de la Vilnius a arătat că un eventual proiect euro-asiatic – o
Euro-Asie de la Atlantic la Vladivostok –, de care vorbește și geopoliticianul
Alexandr Dughin, este foarte departe de a fi posibil în această epocă a foarte marilor
confruntări. Lumea este încă partajată între interesele marilor entități geopolitice și
geostrategice, bătăliile pentru resurse, putere și influență fiind, pentru mult timp, în
zonele lor de încleștare încă pre-catastrofică.
Numai că populația din Ucraina, în pofida compoziției sale destul de eterogene
și a problemelor cu care se confruntă, n-a fost deloc de acord cu decizia lui Ianukovici,
ci a trecut la presiuni categorice nu doar pentru a determina guvernul, parlamentul și
pe hrăpărețul lor președinte să se răzgândească, ci pur și simplu pentru a-i înlătura pe
acești confiscatori nerușinați de la putere.
Strada a ridicat baricade. Autoritățile au răspuns cu gloanțe. Scene
asemănătoare cu cele de acum câțiva ani din timpul Primăverii Arabe, dar și cu cele
petrecute în România, în decembrie 1989. Semnificativ pentru aceste vremuri, ni
se pare răspunsul dat de unul dintre baricadiștii ucraineni la întrebarea pusă de un
reporter, prin care acesta spunea că a ieșit în stradă și a ridicat baricade nu pentru
eliberarea lui Timoșenko, nici pentru schimbarea echipei de politicieni, ci pentru
libertate.
În cele din urmă, vineri, 21 februarie 2014, preşedintele Viktor Ianukovici
și reprezentanții opoziției au semnat un acord pentru a se pune capăt violențelor
din stradă care au produs 80 de morți și sute de răniți. Acest acord are următorul
conținut�: restaurarea constituției din 2004, reforma constituțională, guvern de
uniune națională, alegeri prezidențiale anticipate, anchete pentru pedepsirea celor
vinovați de producerea violențelor, soldate cu zeci de morţi şi sute de răniţi, scrie
Agerpres, citând AFP.
Viktor Ianukovici a dat însă bir cu fugiții. Dar a fost prins chiar înainte de a
decola.
Astfel, criza de la Kiev, în forma sa violentă, a luat sfârșit. Dar problemele
Ucrainei și ale acestui început de veac rămân. Unilateralismul nu a cedat totuși locul
lucidității politice și strategice, dovadă fiind efectele grave ale crizei financiare din
care omenirea încă nu a ieșit, problemele cu care se confruntă țările din zona euro,
bătăliile pentru Spațiul Shengen, repoziționarea forțelor și mijloacelor în vederea
unor posibile bătălii viitoare și multe altele. Vinovații principali de această criză
a lumii – criză care nu se mai sfârșește – nu sunt și nu pot fi doar unele sau altele
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dintre țările situate la marginea unor foste imperii, pe faliile strategice de odinioară
și care suportă dramatic efectele de confruntare dintre coloși, ci această furibundă
repoziționare pentru fel de fel de faze și de etape dintr-o bătălie continuă care
seamănă foarte mult cu învălmășeala a două echipe de fotbal, la una dintre cele
două porți, înaintea executării unei lovituri de colț, în vederea unei cât mai bune
poziționări a jucătorilor.
În bătălia cu Rusia pentru Ucraina – dacă analizam lucrurile din această
perspectivă geopolitică (oarecum simplistă) a unor relații de forță –, se pare că
Uniunea Europeană a câștigat, datorită opțiunii străzii de la Kiev. Noi, românii, ar
trebui să ne bucurăm pentru această victorie a străzii, pe deoparte, pentru că noi înșine
am trecut prin așa ceva și, pe de altă parte, pentru că, în cazul integrării Ucrainei în
Uniunea Europeană, nu am mai fi noi țară de margine, ci ei, de data aceasta cu fața
spre Est, nu spre Vest. Ar fi, probabil, încă un pas spre o posibilă unitate euro-asiatică.
Așa cum rezultă și din ce spuneam mai sus, lumea – cel puțin, lumea noastră
cea din Europa, vinovată de cele mai mari războaie ale lumii, și cea din Asia, vinovată
sau, poate, lăudabilă de o expansiune demografică substanțială și continuă spre Vest
– nu este încă pregătită să accepte unitatea, pentru că interesele celor care conduc
fragmentele și fragmentările ei sunt departe de a fi unitare sau măcar consonante.
Dar, se pare că, din acest moment, Ucraina chiar va începe un parcurs european,
în sensul semnării Acordului de la Vilnius sau de unde o fi pentru accederea acestui
mare teritoriu în familia Uniunii Europene.
În loc de concluzie
A pierdut oare Rusia această bătălie, așa cum a pierdut-o cea pe care a dus-o
Imperiul Sovietic în finalul Războiului Rece? Greu de spus. Rusia – țară învingătoare
în cel de-Al Doilea Război Mondial, în formula ei de Uniune Sovietică – este
beneficiară a unui teritoriu imens și a unui statut special, atât în relațiile cu Statele
Unite ale Americii, cât și cu marile țări ale Uniunii Europene și, mai ales, cu China.
S-ar putea – de ce nu? – ca, în cele din urmă, însăși Federația Rusă să adere, într-o
formă sau alta – Parteneriat strategic sau Uniune de Uniuni – la această posibilă
formulă, care ar reface, dar într-un cu totul alt concept – heartland-ul de odinioară
de care vorbea Harfold F. Mackinder. Pentru că, o civilizație tehnologică, oricât ar
fi de performantă și de expansivă, are nevoie nu doar de spațiu imens și de frontiere
deschise, ci și de resurse, mai ales de resurse.
Deocamdată însă Rusia, la ora când consemnăm acest eveniment, nu numai
că și-a alertat forțele sale armate din Crimeea, dar și-a readuic Crimeea acasă, la
mama Rusia, fără să tragăun foc de armă. Parlamentul de la Moscova a dat avizul său
folosirii forței armate pentru protecție populației de etnie rusă din Ucraina și, mai ales,
din Crimeea, care, până acum câteva zile, era un ținut autonom în cadrul Ucrainei,
dar care nu a făcut niciodată parte din Ucraina, fiind, de secole, un fel de Coastă de
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, ur a Rusiei. Ei, bine, Flota Rusească a Mării Negre este staționată la Sevastopol,
capitala acestei provincii, iar rușii nu-și pot permite să piardă controlul strategic al
Mării Negre, în condițiile în care, se pare, Ucraina devine tot mai mult (cel puțin în
modul cum poate fi interpretată percepția de la Moscova a evenimentelor de aici) un
spațiu de dispută între Vest și Est. Toate acțiunile din cadrul Acordului de colaborare
și parteneriat dintre Uniunea Europeană și Rusia, parteneriatul strategic dintre Rusia
și Statele Unite, prezența Rusiei în grupul principalelor țări industrializate etc. etc.
devin caduce sau, în orice caz, nesemnificative, în fața acestei bătălii pentru Ucraina,
așa cum se pare că o înțelege Moscova.
Evenimentele din Ucraina, atitudinea Rusiei, avertismentele formulate de
Statele Unite, repoziționarea unora dintre forțe, alertarea Flotei a 6-a din Mediterana,
intrarea în Marea Neagră a două nave importante ale acestei flote - distrugătorul USS
Ramage (DDG 61) şi nava de comandă USS Mount Whitney (LCC 20), cum afirmă
Vocea Rusiei, aducerea portavionului George H. Bush la Pireu, în Grecia, în vederea
unor manevre comune cu această țară etc. - sunt semnale ale presiunii exercitate de
Occident pentru descurajarea Rusiei și prevenirea unui conflict armat, în condițiile în
care se pare că Ucraina deja intenționează să-și mobilizeze rezerviștii.
În urma referendumului de duminică, 16 martie 2014, din Crimeea, în care 95
% din locuitorii acestei reiuni autonome, votat pentru alipirea ei la Rusia, obiectivul
strategic rusesc al acestei crize pare să fie fost atins. Dacă Rusia nu poate păstra
Ucraina în sirugranța sa strategică, probabil că va face tot ce este posibil ca Ucraina
să se destrame sau să fie redusă la o stare care să nu permită amplsarea în zonă a
unor forțe neconvenabile pentru marele Est. În acest caz, ete foarte posibil ca Rusia
să folosească întreaga regiune din estul Ucrainei, cu populație rusească sau rusofonă,
ca zonă de siguranță strategică și chiar să genereze un amplu efort de alipirea ei. Se
spune chiar - și nu fără temei - că Rusia, dacă nu poate păstra Ucraina ca aliat, adică
în sfera ei de influențăă - va face tot posibilul pentru a fragmenta această țară și își
va alipi toate părțile care-i convin, restul lăsându-le în seama UE. Nu degeana a spus
Vladimir Putin că Ucraina este o țară artificială. Este însă foarte posibil ca obiectivul
strategic al Rusiei să fi fost, de mai multă vreme, tocmai readucerea Crimeii în
teritoriul rusesc, rezervându-și în continuare dreptul, probabil, la înțelegere cu
alte mari puteri, să procedeze în continuare cum va fi mai bine pentru ea, fără a
ofensa prea mult interesele Vestului, în funcție de condițiile concrete ale situației,
dar niciodată în detreimentul intereselor strategice ale sale. Probabi că, în anumite
condiții, urmează la rând Transistria.
Amplul program de modernizare a înzestrăeii forțelor armate rusești cu tehnică
de ultimă oră, inclusiv cu douăzeci se submarine nucleare noi, din ultima generație,
arată că Rusia nu se joacă de-a prinselea nici cu Ucraina, nici cu altcineva. Nu e
deloc de glumit ce se întâmplă pe falia strategică dintre Est și Vest, în vecinătatea
țării noastre.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
ÎNTRE ÎNFĂPTUIREA
INTEGRALITĂȚII ȘI AFIRMAREA
GLOBALĂ
Col. (r) Benone ANDRONIC1
Col. (r) Eugen SITEANU2
Abstract
Începutul secolului al XXI-lea, pe calea unei logici firești, a proiectat
în realitatea geopolitică şi geostrategică a planetei, Uniunea Europeană, ca
indubitabil actor global. În fapt, la scara geopolitică, se producea consacrarea
Uniunii Europene ca actor indispensabil oricărei ecuaţii care conţine nu numai
cunoscutele, ci şi necunoscutele reconfigurării unei noi ordini internaţionale, a
unui nou climat internaţional al cărui numitor comun consistă decisiv în atributele
organice şi operaționale ale securității.
Cuvinte cheie: actor economic mondial, complex de interdependențe,
multidimensionalitatea globalizării, globalizarea insecurității, geopolitică
multiscalară, actor global
Abstract
The beginning of the XXI century projected the European Union as a
global actor in the geopolitical and geostrategic reality of the planet. In fact,
at the geopolitical scale, European Union is an indispensable player of any
equation that contains not only known but also the unknown reconfiguration
of a new international order, a new international climate whose denominator
consists role in organic and operational attributes security.
Keywords: global economic actor; complex interdependencies;
multidimensionality globalization, globalization of insecurity, geopolitical multiscale,
global player.
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T

endinţa de integralitate a Europei istorice prin acţiunea metodică a
Uniunii Europene (UE) este o realitate care nu numai că nu poate fi
contestată, ci, dimpotrivă, se prezintă ca e un proces coerent și consistent, a cărui
evidență ne obligă la circumspecție analitică, rigurozitate şi predicție geopolitică.
Aceasta, în contextul în care tendinţa spre integralitate a Europei – o Europă care
îşi propune să fie ea însăşi prin ea însăşi –, se manifestă simultan, metodic şi
inseparabil cu afirmarea sa globală.
Raportarea la conceptul globalizare, mai presus de orice beneficiu, ori
potenţial, trebuie să fie corelată cu noţiunea de interdependenţă. Pentru că,
dincolo de orice clasificare conjuncturală, globalizarea este o subcategorie
a interdependenţei, fiind, în acelaşi timp, un proces care se manifestă printrun complex de interdependenţe, cu relativa autonomie categorială. Metaforic,
globalizarea reprezintă sfidarea teritorialităţii şi a graniţelor, sfidare căreia UE nu i
se poate sustrage, ci, dimpotrivă, trebuie să îi răspundă în mod adecvat, în contextul
în care Europa tinde programatic spre propria sa integralitate, vectorul de împlinire
istorică a acesteia fiind ea însăşi.
Tendinţa sistemică și procesuală spre integralitate a UE, în paradigma
geografică, geopolitică, geostrategică, geoeconomică, geoistorică şi geoculturală,
se manifestă în contextul mutaţiilor fără precedent care animă spectrul global. Din
această perspectivă a principalelor caracteristici ale mediului internaţional, analizat
prin valenţele sale globale, vom denota deschiderile fundamentale ale UE pentru
anii ce vin: integralitate şi afirmare globală. După încheierea „Războiului Rece”,
a fost vehiculată ideea sfârşitului istoriei. Conflictele aveau să dispară, pentru că
urma să fie instaurată domnia capitalismului democratic, astfel că energia şi atenția
statelor trebuia să fie îndreptată spre procesele de dezvoltare economică şi de
realizare a bunăstării, ceea ce nu s-a dovedit a fi viabil.
Preocuparea esențială a comunităţii internaţionale de a dezvolta economia,
ca vector al dezvoltării durabile naţionale, dar şi globale, nu s-a făcut pe deplin
simţită. Sfera politicului şi cea militară ar trebui să devină periferice procupărilor
optimizării sectorului economic. „Unii teoreticieni văd o nouă competiţie între
state în geoeconomie, care înlocuieşte geopolitica cu sancţiuni economice şi
embargouri ce devin instrumente cheie ale politicii”3. Mai mult, reţelele de
dependenţă economice sunt interconectate cu viteza transferurilor; fie că este vorba
de transfer de mărfuri, de capital sau de informaţii acestea sunt într-o continuă
expansiune şi accelerare. Ele devin mai ieftine, viteza este mai mare, iar efectul
prim este comprimarea spaţiilor, acest lucru având repercusiuni majore la nivelul
tuturor parametrilor statali.
Formele clasice în care se manifestă globalizarea, şi în care UE se implică
activ şi programatic, sunt globalizarea economică, militară, socială, politică,
3

Jospeh, Nye Jr. Descifrarea conftictelor Internaţionale, Editura Antet, Prahova, 2005. p. 177.
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culturală şi de mediu. Fiecare dintre acestea sunt variabile şi dependente de celelalte
şi într-o puternică dinamică operaţională.
În ceea ce priveşte rolul şi mecanismele organizațiilor internaţionale,
considerăm că ar fi utilă o succintă prezentare a globalizării politice. În acest
domeniu, globalizarea ,,este vizibilă în răspândirea aranjamentelor constituţionale,
în creşterea numărului ţărilor care au devenit democratice şi în dezvoltarea regulilor
şi instituţiilor internaţionale”4.
Ideile politice au funcţia de a influenţa şi, pe-alocuri, de a revoluţiona sisteme.
Facilitatea cu care acestea sunt vehiculate pe piaţa mondială deschide oportunitatea
unor pieţe comune de valori, idei şi direcţii de dezvoltare. De la acest nivel al
contextualizării sociale, politice, ideologice, economice a statelor, sedimentarea unor
scopuri comune devine firească, iar concertarea acestor demersuri în cadre normative
de tipul organizaţiilor internaţionale face parte din ciclul de optimizare a demersurilor
de atingere a respectivelor scopuri.
Tendințele de evoluţie ale procesului globalizării sunt bidimensionale, în
funcţie de paradigma în care analiştii îşi construiesc abordarea, multidimensionalitatea
tendințelor este definită în funcţie de două scenarii, unul optimist şi altul pesimist, chiar
negativist. Scenariul optimist, este acela în care statele îşi vor pierde din suveranitate
în mod firesc (evident, prin redefinirea acesteia în noul context interdependent), pentru
a deveni părţi ale unui mecanism macro, în timp ce scenariul negativist postulează
exacerbarea competiţiei între state în lupta pentru preluarea controlului. De aceea,
noi ne exprimăm convingerea că UE trebuie să depăşească stadiul de Uniune şi, pe
baza adoptării unei Constituţii să devină o singură entitate politică denumită Statele
Unite ale Europei, în care toate statele să fie membre egale, ca în SUA, în care există
o singură Constituţie, dar în fiecare stat se votează şi se aplică legi proprii.
Conform scenariului optimist, susţinut de teoria neoliberală, suveranitatea
naţională va fi mai restrânsă, pe măsură ce globalizarea pieţelor şi a civilizaţiilor
va depăşi frontierele geopolitice de astăzi şi va eroda puternic identitatea naţională,
creând cetăţeni globali, care vor asimila interesele generale ale întregii umanităţi.
Pe de altă parte, celălalt scenariu, cel pesimist, cel negativist, bazat pe teoria
realistă, prognozează că statele vor exacerba competiţia în care se află unele cu
altele, tocmai datorită fenomenului globalizării, unele încercând să preia controlul
asupra noilor tendințe, altele încercând doar să supraviețuiască. Această competiţie va
prefigura distribuţia mondială a puterii, ducând la creşterea bogăţiei şi stabilităţii unora
dintre state şi, dimpotrivă, la sărăcirea şi mai accentuată şi la creşterea instabilităţii în
ţările deja sărace, astfel încât datorită globalizării, decalajul dintre ţările bogate şi cele
sărace se va accentua. 5
Principalul efect al globalizării va fi acela al minimizării rolului frontierelor
până la reducerea lor la statutul juridic de delimitare geografică. Aferent acestui
4
5

Ibidem, p. 179.
Teodor, Frunzeti, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti. 2006. p. 14.
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proces este acela de deteritorializare şi dinamică, în sensul că izolaționismul nu mai
este o variantă viabilă, nici măcar posibilă.6 Globalizarea are efecte asupra tuturor
sferelor, astfel că statele sunt obligate să funcţioneze într-un mediu strategic global,
aşa cum capitalul, comerţul sau orice tip de mijloc de comunicare operează într-o
lume globală, la fel şi securitatea ori insecuritatea sunt supuse globalizării, în sensul
în care nu mai pot fi definite prin referință doar la teritorii foarte clar delimitate. Din
această perspectivă, tendinţa spre integralitate şi procesul ca atare impun UE nu în mod
neapărat o deteritorializare a paradigmelor statale confirmate geografic prin regimul
recunoscut internaţional al frontierelor, ci, mai cu seamă, o spiritualizare a graniţelor
interne ale Uniunii, aceasta păstrându-şi, sub impactul procesual al globalizării,
distincţia teritorială consacrată istoric.
Evenimentul din septembrie 2001 aduce la nivelul de necesitate imperativă
abandonarea viziunii conform căreia esenţa globalizării este reductibilă la pace şi
progres. Această proiecţie unidimensională nu mai este de actualitate. Prin lipsa
de conștientizare a unei realităţi, care ameninţă capabilităţile statelor de gestiune
unilaterală sau colectivă, sistemul internaţional devine unul instabil, reductibil la ceea
ce în literatura de specialitate este definit în termenii de globalizare a insecurităţii. În
mod curent, globalizarea este un fenomen benefic prin dinamică şi fluxurile de natură
economică, informaţională, a capitalurilor; însă, concomitent, se creează o reţea de
legături care predispun către creșterea vulnerabilității sistemului internaţional și a
fiecărui stat în parte. Tocmai acest flux, care determină caracterul interdependent al
acestor reţele, subliniază faptul că evoluţiile respective sunt deopotrivă oportune şi
facilitante pentru tendințelor de globalizare a insecurității. Or, din perspectiva temei
analizate, UE, ca posesoare a unor atuuri cursive şi durabile ale globalizării, are şi
capacitatea de a se impune, ca actor semnificativ al mediului internaţional, în ecuaţia
productivă a securităţii. Pentru că insecuritatea mediului internaţional, cu reflexe în
spectrul global, înseamnă, implicit, o anume stare de insecuritate a Europei, în speţă
a Uniunii Europene.
Noi ne exprimăm convingerea că este importantă însă o separare cât mai clară
între sfera noţiunii de interconectivitate şi aceea de globalizare. Interdependenţa
desemnează „creşterea legăturilor dintre diferitele entităţi suverane”7, cărora UE
trebuie să le răspundă oportun şi adecvat, în timp ce globalizarea afectează entităţile
suverane în relaţiile dintre ele, care nu se limitează la nivelul politicii externe, ci
vizează și la nivelul politicii interne, în domenii aferente atât sectorului public, cât şi
celui privat. Astfel, globalizarea este mai mult decât dependenţă, este chiar modificare
procesuală la nivelul structurilor sale interne. La nivelul UE, procesul este similar,
diferenţele fiind punctate de specificul interdependenţelor unionale.
În opinia noastră, lumea bipolară, specifică Războiului Rece, a lasat locul uneia
Singura variantă pentru conservarea a tot ceea ce înseamnă sfera internă şi pentru a preveni orice imixtiune externă a rămas
aceea a tipului de guvernământ autoritar, care să permită cenzura şi o supraveghere de natură abuzivă a ceea ce intră pe
teritoriul unui stat.
7
Victor D., Globalisation and the Study of International Security, Journal of Peace, nr. 3, Mai 2006, p.393.
6
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care necesită o nouă auto-organizare. Ceea ce funcţiona anterior, politica de putere
definită în termenii echilibrului de putere, este acum sau ar trebui să fie complet înlocuită
cu domnia legii. Europa trebuie să facă faţă proactiv unei alte realităţi geopolitice, dar
şi geostrategice. Sunt gândite sisteme legale care să descurajeze orice tip de abuz la
nivel politic, orice exerciţiu arbitrar, de orice natură, din sfera relaţiilor internaţionale
- ,,conducătorii unui stat suveran au responsabililatea de a-i ocroti pe cetăţeni.
Când nu o fac, responsabililatea ar trebui transferată comunităţii internaţionale.
Acest principiu ar trebui să ghideze comunitatea internaţională în toate politicile
sale”8. Observăm deci o ierarhizare a responsabilizării organismelor, centrate în jurul
interesului individului. Prerogativa suveranităţii nu mai este imperativul necontestat,
ci modul în care se face uz de acesta în sprijinul cetățeanului și nu împotriva lui, adică
nu pentru a-l constrânge, ci pentru a-i asigura libertatea, șansa și bunăstarea. Noi ne
exprimăm convingerea că centrarea politicii pe cetăţean este deopotrivă definitorie,
imperativă şi axiomatică şi ar trebui să fie dezideratul frontal al politicii generate
de UE. Dar, în același timp, centrarea excesivă și unilaterală pe cetățean poate lovi
semnificativ, chiar foarte grav, în condiția umană, chiar în esența umană, care constă
nu doar în sacralizarea individualului, ci și în reconsiderarea socialului, adică a
mediului în care omul există și fără de care nu poate exista. Discriminarea pozitivă
exagerată a individului în raport cu grupul, cu socialul nu este de natură a asigura
bunăstarea acestuia, ci, mai degrabă, de a crea un hiat periculos între individ și areal,
între om și societate. Imperativul globalizării poate fi paradoxal, chiar absurd, dacă
impune supremația individualului față de social, întrucât rupe individul de propria
sa condiție și generează starea de haos. Desigur, imperativul globalizării este definit
mai ales în termeni ai procesului de proiectare a politicii externe şi a strategiei de
securitate pe o funcție reală și benefică de interdependență. Dar interdependența nu
înseamnă anihilarea părților, a structurilor și impunerea supremației elementelor. În
cadrul acestor procese, democraţiile trebuie să perceapă, să gândească şi să acţioneze
în termeni globali9.
Noi credem că strategiile de securitate nu mai pot fi gândite în termeni statici
şi nici statistici, nu mai pot fi limitate la anumite teritorii ori regiuni. Amenințarea
asupra oricărui teritoriu poate veni de pe oricare alt teritoriu, indiferent de vecinătate.
Nu e vorba doar de ameninţări de natură fizică, ci de vulnerabilitatea structurii
democratice ori a întregului sistem ce alcătuieşte modul general de viaţă. În mod
permanent, fiecare stat se află în pericol de orice tip şi, ca o consecinţă a globalizării,
din orice loc al lumii. Spaţiul devine un factor de o mai mică importanţă, iar geografia
devine o variabilă nu neapărat neglijabilă, cât mai cu seamă uşor de trecut şi uşor de
învins. Optimizarea politicilor de securitate impune o reactualizare permanentă a
necesităţilor strategice. Noi suntem de părere că, în condiţiile deteritorializării, cea
mai viabilă variantă ar fi aceea a adoptării unei strategii care să vizeze soluţionarea
Fukuyama, Francis, Constructia statelor, ordinea mondiala în secolul XXI, Editura Antet, 2004, p.91.
Kluger Richard , „National Security în a Globalizing World of Chaos: The United States and European Responses” Marshall
Center Papers (George C. Marshall European Center for Security Studies ). nr.4, Iunic 2002. p.43.
8
9
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crizelor în afară satelor UE deoarece „în noile condiţii de globalizare a insecurităţii,
crucială este soluţionarea posibilelor crize interne în entităţile statale străine - statele
eşuate, un stat implicat într-un război civil chiar şi la nivelul unui trib etnic din care
astfel de pericol poate apărea”10. În aceste condiţii, nu este foarte clară intenţia de
asistenţă internaţională, deoarece aceasta nu poate fi separată de intențiile considerate
egoiste ale statelor de a-şi proteja propriile interese. La acest capitol, construcţia UE
proiectează, inevitabil, propriul său egoism, egoismul unional european care întreţine
metodic tendinţa spre integralitate.
Noi credem că, în domeniul economic, globalizarea va continua şi se va
aprofunda, continuând să se adâncească competiţia pentru resurse. Atâta vreme cât
statele sunt în competiție pentru piețe și resurse, armonia dintre ele va putea fi, cel
mult, ca armonia unor echipe de fotbal care-și dispută cupa mondială. A crede că un
arbitru virtual poate genera o aliniere a statelor la un concept de globalizare care,
practic, nu duce la o economie socială globală, nici la un socialism al planetei, ci la
aceeași confruntare sălbatică pentru piețe și resurse, pentru dominare și influență, ar
fi efectiv o utopie. Lumea este conflictuală și, ca atare, războiul ei cu sine și pentru
sine nu va înceta niciodată. Dar statele trebuie să respecte regulile pe care ele însele
le-au creat, în primul rând pentru a putea supraviețui în această lume conflictuală.
Mecanismele de cooperare nu pot exclude mecanismele de constrângere, așa cum
libertățile și drepturile omului nu înseamnă în nici un caz încălcarea legii. Or, legea,
ca libertate, este constrângere, chiar dacă, apelând la Platon și la Hegel, o numim
necesitate înțeleasă.
Economiile țărilor asiatice vor creşte semnificativ (China şi India îşi vor
continua creșterile economice susținute; succesul în ambele ţări va depinde de ritmul
reformelor şi de asigurarea resurselor energetice). Deşi creşterea economică se va
resimţi direct asupra creşterii produsului intern brut, repartiţia acestuia pe cap de
locuitor va crea mari inechităţi. PIB-ul va creşte mai încet în UE decât în SUA,
iar creşterea demografică scăzută va influenţa negativ creşterea economică din zona
europeană. Cel puțin, așa rezultă din analiză. Globalizarea va fi benefică acelor ţări
care vor participa la dezvoltarea tehnologiilor şi a comunicaţiilor. Deşi SUA, UE şi
Japonia vor resimţi presiunea pieţelor emergente, îşi vor menţine sectoarele economice
cheie: industria, piața de capital şi cercetarea. În opinia noastră, UE va rămâne, în
continuare, lider în domenii precum: telecomunicaţii, industria automobilelor şi a
aviaţiei civile. Condiţiile integrării cu succes în globalizare vor fi: reţinerea unei forţe
de muncă semnificative, atragerea de investiţii străine şi adaptarea sistemului politic
şi social.
Bătălia pentru globalizare este la fel de cruntă și de inegală ca orice bătălie
care a marcat istoria omenirii. Fără a le da neapărat dreptate realiștilor, trebuie totuși
să remarcăm că, totdeauna, în istorie, a câștigat cel ce a avut putere, înțelepciune,
influență, inteligență și tenacitate. Globalizarea, credem noi, nu va distrugere statele
10

Cristoph Bertram, Shaping a Congenial Environment, în Survival, vol.44, nr.4, Iarna 2002-03, p.142.
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puternice, ci doar pe cele slabe, nu va epuiza inegalitățile economice, sociale, militare
și de altă natură, ci doar le va radicaliza și mai mult.
În domeniul energiei, în viitorul pe termen mediu şi lung se aşteaptă o creştere
a cererii globale de energic cu o medie de 1,6 % pe an. Combustibilii fosili (petrol,
gaz şi cărbune) vor rămâne sursă primară de energie, acoperind în jur de 81 % din
cerere, în timp ce dependenţa de importurile de energie va creşte (de la aproape 50%
azi la 70% în anul 2030). Arabia Saudită, Iran, Irak şi Algeria vor furniza aproximativ
80% din necesarul de petrol al Europei, restul provenind din Rusia şi Norvegia.
Dacă lucrurile stau așa – și, desigur, așa stau –, atunci unde-i armonia pe care ar
trebui s-o genereze interdependențele global? Desigur, și armoniile, ca și tensiunile
maxime, sunt dinamice și în mozaic. Azi, aici, mâine în altă parte. Dar și în perioada
globalizării, lumea va continua să clocotească.
Se așteaptă, totuși, ca globalizarea să creeze, în acelaşi timp, și un fel de
omogenizare (convergența obiceiurilor sociale), dar şi fragmentare (redescoperirea
culturii locale). Ca urmare a globalizării, se aşteaptă sporirea culturilor hibride, mai
puţin ,,occidentalizate”- reacţiile de respingere pot conduce la numeroase ciocniri,
care vor reprezenta o provocare la adresa democraţiei.
În UE, îmbătrânirea societăţii va conduce la acceptarea de către opinia publică
a migraţiei, ceea ce va necesita construirea unor politici eficace de integrare. În lumea
arabă, eşecul implementării unor reforme va amplifica sentimentele de frustrare şi va
crea un important potenţial de radicalizare, iar islamismul, ca ideologie, va reprezenta o
forţă potenţială în societăţile musulmane. Perspectiva răspândirii fundamentalismului
(dar mai ales a extremismului religios) este condiționată de capacitatea guvernelor
ţărilor arabe de a construi o societate deschisă, prin implementarea bunei guvernări şi
prin efortul de a ține sub control actualele tensiuni. În Rusia şi în fostele state sovietice
din Asia Centrală, nemulţumirile sociale (creşterea discrepanţelor între sectorul
public şi cel privat), sistemul politic nefuncţional şi un ritm negativ demografic pot
duce la apariţia unor valuri de naţionalism, xenofobie, antisemitism, îndeosebi în
rândul tinerilor. Situația actuală din Ucraina arată că mare parte din populații nu mai
sunt dispuse să accepte regimurile autoritare, nici mai vechile sau mai noile granițe
geopolitice.
Guvernarea globală, ca formă concretă de manifestare a globalizării politice,
constă dintr-un set de instituţii, proceduri şi reţele care interacţionează în scopul
modelării opţiunilor (alternativelor) colective (convenţii, reguli, decizii), astfel încât
să poată fi gestionate problemele globale. Lumea devine tot mai interdependentă
şi complicată şi, pe măsura sporirii globalizării, creşte şi vulnerabilitatea statelor.
Apariţia şi creşterea noilor puteri va afecta balanţa de putere. În viitor, rolul formelor
alternative de guvernare (de tip G8, G20, organizaţii regionale sau transnaţionale)
va creşte. Dreptul internaţional şi utilizarea forţei vor trebui să se adapteze acestor
dezvoltări, în care un rol esenţial îl va avea găsirea unui echilibru între eficacitate şi
legitimitate.
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Provocările globalizării necesită o reacţie coordonată, pe care actualele instituţii
nu sunt în măsură să o asigure, aşa cum piaţa, pentru a se dezvolta, are nevoie de reguli
şi legi bine stabilite, globalizarea necesitând guvernare eficientă. Extinderea acesteia
va schimba şi natura securităţii. Riscurile la adresă securităţii europene într-o lume
globalizată vor avea o natură multiplă, astfel încât impactul acesta va fi determinat de
efectele cumulate (ameninţări teroriste asupra nodurilor globalizării, infrastructura de
transport sau de producere a energiei, creşterea probabilităţii producerii şi răspândirii
epidemiilor sau a dezastrelor provocate ori naturale etc.), propagându-se în valuri,
afectând securitatea persoanelor sau a infrastructurii, a economiei şi a societăţii în
ansamblul său.
Prin prisma sporirii gradului de eterogenitate a contextului internaţional şi a
instabilității accentuate a vecinătăților UE, este de aşteptat ca aceasta să fie confruntată
cu o serie de provocări de securitate pe parcursul următoarilor ani. În aceste condiţii,
majoritatea analiştilor şi a studiilor prospective consideră că este puţin probabil, pe
termen mediu, un atac masiv împotriva unui stat membru UE sau în Europa. În acelaşi
timp, se apreciază că poate spori instabilitatea la graniţele estice ale UE, în special
dacă va continua procesul de extindere. În aceste condiţii, cea mai mare ameninţare
la adresa Europei şi a cetăţenilor săi vine din partea terorismului sau a unor potenţiale
pandemii. Nu este de aşteptat ca imigraţia să crească, deşi, în mod dramatic ea poate
reprezenta o ameninţare pentru securitatea europeană. Criminalitatea organizată, în
special dacă se infiltrează în mediile politice şi în serviciile publice europene, poate
deveni deosebit de periculoasă. În spectrul concluziilor cursive, ne putem îngădui
aprecierea că integralitatea, în termenii ei politici, economici şi culturali este nu doar
tendinţa obiectiv istoric a Europei geografice, ci şi o determinare şi o consecință a
procesului de globalizare concentrată regional la realităţile europene ale începutului
de mileniu.
În identificarea rolului UE ca necesar actor geopolitic cu afirmate valenţe
globale şi pentru a răspunde la întrebarea dacă UE are o viziune geopolitică proprie,
apreciem că trebuie pornit de la formele şi conţinutul geopoliticii, care contribuie la
crearea acesteia, recunoscute de unii autori11 ca fiind deopotrivă: geopolitică formală,
manifestată prin raţionamentul geopolitic din practica academică, instituţii de
securitate, instituţii de cercetare în domeniul strategiei şi securităţii etc.; geopolitică
practică, prin raţionamentul geopolitic utilizat în politică externă şi diferite instituții
politice; geopolitică populară, prin raţionamentul geopolitic din mass-media,
cinema, literatura etc.
Cu alte cuvinte, am plecat de la necesitatea unor delimitări conceptuale în
spectrul geopolitic, spre a da un contur cât mai exact problematicii analizate. Din
start, precizăm că fiecare tip de geopolitică se bazează şi utilizează diferite surse de
producţie, distribuţie şi consum, cu menţiunea că acestea sunt relaţionate reciproc. În
Virginie Mamadouh, Framing the European Union as a geopolitical actor, SGIR Conference, „Constructing
World Orders”, The Hague, 9-11 septembrie 2004, p.2.
11
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democraţiile de sorginte occidentală, geopolitica practică şi cea populară au nevoie,
spre a fi convingătoare, să împărtăşească reprezentări geopolitice comune, datorită
necesităţii factorului politic de a beneficia de sprijinul popular pentru a rămâne la
putere. Studiile geopolitice elaborate de un anumit stat în politică sa externă sunt
structurate, de regulă, în jurul unei viziuni geopolitice şi a unui cod geopolitic, care
descrie ipotezele asupra intereselor unui stat în lume, ameninţările potenţiale şi
răspunsurile corespunzătoare pentru le apăra. Se poate afirma că toate statele utilizează
coduri geopolitice proprii pentru promovarea politicilor în plan internaţional. Pe
lângă aceste elemente, mai este nevoie şi de o fundamentare rațională și/sau de
un raționament de ordin geopolitic, care constituie tocmai viziunea geopolitică a
statului respectiv. Aici lucrurile sunt extrem de diverse, fiecare stat având conceptul
său geopolitic și viziunea sa în ceea ce privește politica și spațiul geografic, teritoriul
și acțiunea politică.
Un element principal al acestui concept este reprezentat de faptul că interesele
unei naţiuni sau ale unui stat influenţează direct raţionamentul geopolitic şi implicit
viziunea geopolitică, fiind, într-o măsură covârşitoare, modelate de identitatea
naţională. Și este normal să fie așa, de vreme ce politica însăși este o expresie
concentrată a interesului, îndeosebi a interesului național sau a celui de grup. Unii
analiști care identifică cinci elemente ce pot reprezenta conţinutul unei viziuni
geopolitice:
- justificarea granițelor teritoriale sau a unei zone vitale ce contribuie la
menţinerea unităţii naţionale;
- existența unui cod geopolitic;
- existența unui actor statal care să elaboreze viziunea geopolitică;
- promovarea unei misiuni sau meniri naţionale (imperialism, comunism
democratic);
- ipoteze asupra unor factori impersonali sau intangibili, cum ar fi dezvoltarea
şi modernizarea societăţii, promovarea unor valori culturale etc.12
Aceste aspecte sunt recunoscute ca fiind valide în ceea ce priveşte statul, ca
actor geopolitic, dar nu putem să nu ne întrebăm dacă în cazul unei uniuni de state
cum este UE, mai este valabil acest raţionament? Sau dacă o viziune geopolitică,
voit unitară, având ca emitent UE, va afecta viziunile şi proiectele geopolitice ale
statelor membre şi dacă da, în ce mod?
Tocmai de aceea, pledăm pentru ideea geopolitică de transformare a Uniunii
Europene într-o entitate mult mai puternică – Statele Unite ale Europei.
Desigur, ideea aceasta nu este nouă – ea se vehiculează în Europa încă
din anii 1500 –, dar o uniune viabilă și veritabilă nu se poate realiza decât prin
respectarea statelor membre și, corespunzător, prin politici și strategii care să
promoveze valorile naționale în context european și pe cele europene, în context
global.
12

http://www.eusecint/oressdata/en/reports/76255.pdf.
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Considerăm că emergența unei viziuni geopolitice europene, prin integrare
complexă și nu prin integrare separatoare și distructivă (adică în defavoarea
unor state), prin pentru a fi credibilă şi eficientă, ar trebui ca, pe lângă conţinutul
clasic al viziunii geopolitice expus mai sus, să aibă şi un caracter geopolitic
reprezentaţional, în sensul că, prin instituţiile sale de politică externă UE să se
afirme ca un actor geopolitic recunoscut. Pentru aceasta este nevoie, în primul
rând, de sprijinirea tuturor statelor europene (și nu numai a unora dintre ele)
pentru a atinge acel nivel de integralitate și de competență națională care să
genereze o nouă emergență – cea spre unitate europeană intrinsecă –, ceea asigură
ab initio construirea unui sistem extins de valori europene comune prin integrarea
sistemelor valorilor naționale și, concomitent, prin generarea unui puternic
interes european comun: interesul european vital. Acest interes european vital
trebuie să transpună în acțiune un ideal european comun, ca suport al unui proiect
viitor european comun într-o societate globală, deopotrivă, unitară, contradictorie
și conflictuală. Abia atunci, prin instituțiile sale de Politică Externă, UE va putea
să se afirme ca un actor geopolitic global de sine stătător. În acest sens, Uniunea
fie ar trebui să adopte prerogative ce aparţin în prezent statelor, fie să se recurgă la
aşa zisa ,,geopolitică multiscalară”13 în care UE şi statele membre conlucrează,
fiind parteneri într-o reţea de politică externă şi de securitate comune, determinate,
totuşi, de obiective strategice comune.
Geopolitică multiscalară ar putea să constituie specificul UE în planul
geopoliticii mondiale, competenţele în acest domeniu fiind repartizate în funcţie
de tipul guvernării, naţionale sau europene (supranaționale, spun unii), precum
şi de factorii decizionali care, în acest caz sunt supranaționali sau, mai degrabă,
intraeuropeni – Comisia, Parlamentul European, înalți reprezentanți, Preşedinţia –,
sau cei naționali, reprezentați de guvernele naţionale în Consiliul UE. Emergenţa
UE ca actor geopolitic va fi dificilă, mai ales că, uneori, ea este percepută ca
,,obiect politic neidentificat”, aşa cum plastic s-a exprimat Jacques Delors, fost
preşedinte al Comisiei Europene. Această afirmație – care ni se pare foarte realistă
– conține, de fapt, numeroasele insuficiențe ale procesului de integrare europeană,
metehnele care îl virusează, inegalitățile seculare, mentalitățile la care unele minți
nu pot renunța, inacceptanța incompatibilităților conective (a se vedea bătăliile
și competițiile discriminatorii pentru spațiul Shengen), complexitatea realității
și, mai ales, efectul remanent al polițelor umilinței istoriei. În identificarea
criteriilor ce vor contribui la exercitarea atributelor specifice unui actor geopolitic
şi, implicit, la realizarea aşa numitului caracter geopolitic reprezentaţional al
Uniunii, se şi disting câteva cerinţe ale atingerii acestui scop, astfel:
- aderarea la un set de principii şi valori comune;
- abilitatea de identifica priorităţi politice şi de a formula politici coerente;
- abilitatea de a negocia cu alţi actori din sistemul interanţional;
13

Virginie Mamadouh, Op.cit, p.2.
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- existența şi capacitatea de a utiliza diferite instrumente politice;
- legitimarea internă, la nivelul Uniunii, a proceselor decizionale şi a
priorităţilor politicii externe.14
Sunt iată, în fapt, cerințe și caracteristici care decurg din tendința și, mai ales
din necesitatea identificării și definirii unor seturi de valori comune pe care să se
reconstituie un aquis real și posibil, a unor parametrii vitali care să asigure acei
suporți de coeziune europeană intrinsecă, organică și, evident, posibilă, capabilă să
genereze un argument esențial în afirmarea UE ca actor global.
Apreciem că, în prezent, la nivelul UE, practica geopolitică începe să fie
mai bine și mai realist ancorată şi instituționalizată, comparativ cu începutul
anilor 90, tocmai prin existenţa a noi agenţii, precum şi prin nominalizarea
Înaltului Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate Comună. Trebuie
însă spus că existența acestor instituții nu reprezintă, ipso facto, și o garanția a
mecanismelor de analiză geopolitică esențială și realistă, ci doar o forțare a unor
porți care încă nu s-au deschis și, deopotrivă, un fait accompli, pe baza căruia să
se creeze ceva de genul unui detașament politic sau geopolitic european înaintat,
care să sondeze, să experimenteze, să evalueze și să expertizeze viitoarele mari
acțiuni în acest plan.
Negocierile de extindere, încheierea de tratate şi parteneriate cu alte ţări şi
actori internaţionali, în domenii economice, sociale şi politice, contribuie deja la
manifestarea UE ca un actor geopolitic de marcă pe eşichierul politicii mondiale.
În acest context, apariţia documentului ce situa politica de vecinătate europeană,
în martie 2003, precum şi a Strategiei de securitate europene din decembrie 2003,
au contribuit direct la structurarea UE ca actor geopolitic cu extensie în mediul
internaţional global. De asemenea, remarcăm şi elaborarea, anterioară anului
2003, a unor strategii ce se referă la relaţiile cu Rusia (1999), Ucraina (1999)
şi cu statele din zona Mediteranei (2000). Sunt de reţinut şi strategia europeană
împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (2003)15, programele de
asistenţă pentru Irak (2004-2006), precum şi alte documente care contribuie la
afirmarea rolului UE în sistemul global. Aceste aspecte denotă clar tendinţa tot
mai accentuată a UE de a acţiona şi a se manifesta ca un actor geopolitic major
actual, şi, mai ales, de viitor.
Summit-ul de la Vilnius de la finele anului 2013, arată, totuși, car este
realitatea geopolitică în zona Parteneriatului Estic, cât de realistă este unitatea
europeană și cât de numeroase sunt și por fi problemele care afectează sau pot
afecta conceptul geopolitic european.
În ceea ce priveşte opţiunile geopolitice pentru rolul UE în lume în
mileniul III, se poate afirma că acestea gravitează între statutul de putere civilă şi
economică şi cel de putere militară, pe de o parte, iar pe de altă parte, ca putere
14
15

Bretherton, C. & Vogler J, European Union as Global Actor, London, Routledge. 1999, p.38.
EU strategy against proliferation of weapons of mass destruction, December 2003, Official Journal 2000, L 183/5, paper 67.
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auxiliară (complementară) SUA sau ca o contrapondere a SUA pe plan mondial.
Ca o apreciere din perspective globală, putem afirma că UE este, în anumite
domenii politice, un actor cu drepturi și competențe depline. Pentru a răspunde
la întrebarea dacă UE este într-adevăr un actor, în special în domeniul securităţii,
trebuie să avem în vedere, în primul rând, conceptul de actor în cadrul relaţiilor
internaţionale. Pe acest curs de înţelegere, nu putem evita întrebări, precum: Ce
înseamnă a fi un actor în mediul internaţional? Actori sunt numai statele, în sensul
clasic, sau şi regiunile, cu o anumită identitate geopolitică, pot fi incluse în această
categorie? Cum este construit conceptul de actor al scenei internaţionale? Teoria
relaţiilor internaţionale ne dă și răspunsul la întrebarea cine intră în conceptul de
,,actor”. Actorii clasici sunt statele. Alţi actori, precum organizaţiile Internaţionale
şi companiile internaţionale, sunt recunoscuţi, dar funcţiile lor sunt înțelese ca
fiind subordonate celor ale statului. Realismul asigură o analiză politică esenţială în
care diferenţa dintre state reprezintă problema centrală. În cele din urmă, actorii sunt
consideraţi doar statele puternice. Un concept mai larg al relaţiilor internaţionale unde
entităţi, precum organizaţiile internaţionale, sunt considerate a fi egale concepţiei
de actor, ca şi statele, este un concept dezvoltat de John Burton şi succesorii săi.
Atribuirea titlului de actor în mod simplu se aplică unităţii din sistem. El implică o
entitate care se bucură de un anumit nivel de autonomie faţă de mediul extern şi faţă
de elementele sale constituente, capabil să definească şi să realizeze anumite scopuri
și, evident, să acționeze pentru îndeplinirea lor. Ca o minimă definiţie a actorului, ar
fi acea entitate care este capabilă să formuleze scopuri şi să ia decizii, prin aceasta
angajându-se în anumite forme de activitate.
Conceptul de actor cu privire la UE a fost dezvoltat, relativ târziu, la diferenţierea
între regiune şi actori recurgându-se spre a descrie conceptul. Mai mult, capacitatea
de a acţiona are o relevanţă internă şi externă, deşi actorul poate fi cunoscut numai
prin acţiunile sale externe. În domeniul politic, există cooperare sub forma deciziilor
care se iau în domenii precum liberalizarea pieţelor sau reglementarea competiţiei.
Statele membre ale Uniunii au delegat Comisiei Europene aceste capacităţi. Apoi,
pentru a asigura un cadru coerent şi consistent cu sine, este necesară concentrarea
actelor normative.
Lipsa coeziunii la acest nivel este traductibilă în incapacitatea statelor de a
implementa politicile europene. Legislaţia internă a statelor membre este armonizată
prin intermediul procesului legislativ, creându-se un sistem prin care să fie corelate
legislaţiile interne aceleia unional-europene.
Însă, mediul comunitar nu este în mod absolut definit de starea şi condiţia
conceptului de cooperare. Au existat momente recurente în care nu s-a atins dezideratul
colaborării, fie că a fost vorba de lipsa coeziunii în ceea ce priveşte ratificarea unor
tratate, ori de lipsa unui răspuns comun cu privire la problemele ce afectează UE. Au
existat şi episoade de discontinuitate între statele membre ale Uniunii, fără ca acestea
să reprezinte o ameninţare serioasă la supravieţuirea sau manifestarea ei ca actor
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internaţional. Iată de ce noi considerăm că, toate aceste vulnerabilităţi de parcurs pot
fi eliminate prin voinţa comunitară de instituire a Statelor Unite ale Europei.
În loc de concluzie
Uniunea Europeană nu este doar un proiect ideal, ci și un fapt necesar. Uniunea
există, funcționează și se dezvoltă. Din păcate, liderii UE și managerii ei cei mai
tenace nu iau totdeauna în calcul problemele statelor, timpul necesar integrării reale a
acestora în conceptul european de unitate, iar teoriile și conceptele Uniunii sunt încă
discutabile și controversate.
Interesele marilor puteri europene nu au fost defel estompate de acest concept
şi conexate la un interes vital european, iar Uniunea nu funcționează pe deplin ca
o entitate de state, nici ca o federație, ci ca o mulțime cu centru și periferie, cu
regiuni și areale delimitate, cu norme diferențiate și cu politici care, mai degrabă,
exprimă interesele și presiunile politice ale unor forțe politice europene decât pe
cele ale Uniunii. În același timp, Uniunea încearcă forțarea unor etape, dar, prin
aceasta, creează geometrii variabile atât în procesul integrării, cât și în cel al
dezvoltării. Inegalitățile se mențin, problemele se complică și se diversifică. Aceasta
nu înseamnă neapărat că Uniunea Europeană va fi doar un altfel de imperiu, ci doar
că o astfel de uniune se constituie greu, întrucât diferențele sunt mari, idealurile
puţine, iar fantasmele istoriei încă îşi mai exercită efectele lor remanente asupra
țârilor şi populațiilor, în timp ce birocrația se extinde şi înlocuiește adesea realitatea
şi raționalitatea.
Dar de aici nu rezultă că marele proiect unional este un eșec, ci doar că este
un proiect foarte dificil, dar și foarte necesar, întrucât, într-o lume globalizată doar
marile entități puternice și stabile supraviețuiesc. Noi considerăm că Uniunea ar
trebui să fie, cel puțin în prima etapă a integrării depline, o Uniune clară de state, cu
o suveranitate specifică, și nu o birocrație de tipul celor care au mai fost.
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OPINII PRIVIND DETERMINĂRILE
ŞI CONDIŢIILE AFIRMĂRII UNIUNII
EUROPENE CA ACTOR GLOBAL
Col. (r) Benone ANDRONIC1
Col. (r) Eugen SITEANU2
Abstract
În ultimul timp, tot mai des în dezbaterea de idei privind problema
afirmării Uniunii Europene ca actor global, se pun întrebări şi se afirmă
puncte de vedere diferite. Răspunsurile, celor ce-şi pun astfel de întrebări
despre capacitatea Uniunii Europene de a deveni un actor global sau celor ce
îşi exprimă părerea, sunt diverse şi deseori contradictorii.
Iată de ce, în acest articol încercăm să formulăm un punct de vedere
privind determinările şi condiţiile în care Uniunea Europeană ar putea să
se afirme ca actor global, aducând câteva argumente pe care le considerăm
relevante.
Noi credem că, exprimându-ne opiniile, participăm la dezbaterea de
idei şi, poate astfel, ne afirmăm un crez pe baza unei argumentări pe care o
dorim să fie cât mai convingătoare.
Cuvinte cheie: realitatea geopolitică; viziune geopolitică; afirmare globală;
așteptări la nivel global; provocări complexe; securitate cooperativă; multilateralism
instituțional.
Abstract
Lately, more often in the debate of ideas regard the problem of affirming
the European Union as a global actor, put and viewpoints stated. The answers
to those who put such a question, or those expressing opinions are diverse and
often contradictory.
That is why, in this article we try to formulate a points of views on
examinations and the conditions under which the European Union could
1
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assert as a global player, bringing some arguments that we consider relevant.
We do believe that expressing our opinions idea participate in debate,
and can thus affirm a belief based on argument as convincing.
Keywords: reality geopolitical, geopolitical vision, full and comprehensive
affirmation; expected global, complex challenges, cooperative security, institutional
multilateralism.

Î

nceputul secolului al XXI - lea, pe cale de inevitabilă logică diacronică,
specifică într-un fel impactului cvasihaotic, cu o mulțime de nedeterminări
neînlăturate, al celui finalului fără final al unui Război Rece, a proiectat în realitatea
geopolitică şi geostrategică a planetei, conversii, reconversii, așezări și reașezări
dintre cele mai surprinzătoare. Pe acest noi butoi de pulbere al omenirii, generat de
bătăliile furibunde, prin toate mijloacele posibile, dar mai ales prin cele mediatice
și prin cele financiare, pentru piețe, resurse și putere, la adăpostul unei amenințări
militare cvasiglobale, fără precedent, s-a așezat, relativ cuminte și cu intenții foarte
bune, nu sub umbrela cuiva, ci de sine stătător, Uniunea Europeană, ca indubitabil
actor global. De fapt, la scara geopolitică a mapamondului, se producea consacrarea
Uniunii Europene ca actor indispensabil oricărei ecuații care conține nu numai
cunoscutele, ci şi necunoscutele reconfigurării unei noi ordini internaţionale, a
unui nou climat internaţional al cărui numitor comun consistă decisiv în atributele
organice şi operaționale ale securității.
Scris pe toate hârtiile, pe toate gardurile, prin toate manualele și spus de toate
gurile – unele cu minte, altele ca să se afle în vorbă – conceptul de securitate s-a tocit,
s-a banalizat, s-a degradat, s-a făcut, cel puțin în imaginea publică, de doi bani, mai
exact, de toată lehamitea. Toți oamenii au înțeles că, dincolo de o imensă cotcodăceală
și de o vorbărie fără șansa de final, contează, de fapt, puterea. Ai putere, ai de toate,
n-ai putere, n-ai nimic. În acest sens, rușii țin cu dinții de modernizarea armamentului
lor nuclear, americanii își mențin baze militare în toată lumea și supraveghează din
Cosmos și de pe toate meridianele globului tot ce mișcă, marea Chină tace și face,
având cea mai mare creștere economică din lume și fabricând, împreună cu Taiwanul,
90 la sută din calculatoarele lumii – este deci lesne de înțeles ce pot să producă și
pentru propriile nevoi de securitate regională și globală – etc. etc.
Uniunea Europeană continuă să se extindă și, în pofida numeroaselor diferențe
care există între țările membre și a unei birocrații care, orice s-ar spune, îi afectează
până și pe nemții din Uniune, face progrese uimitoare, ocupând, de fapt, la paritate cu
Statele Unite, locul întâi în lume în ceea ce privește capacitatea economică.
Uniunea Europeană, actor economic mondial semnificativ, îşi construiește,
încet-încet, fără grabă, un rol politico-militar pe măsură, pe baza unei viziuni proprii,
coagulată perseverent în cei peste cincizeci de ani de existență instituţională, şi a
Strategiei adoptate în acest scop. Forţa sa demografică, economică şi geografică nu
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sunt de neglijat, după cum nu este de neglijat nici contribuția adusă la consolidarea
profilului moral al umanității. În prezent, Uniunea Europeană, are în componență 27
de state membre, acoperind o mai mare parte a teritoriului Europei şi are o populaţie
de aproape 500 milioane de locuitori, comparabil cu SUA şi Rusia la un loc. Uniunea
şi statele membre furnizează mai mult de jumătate din fondurile destinate asistenței
internaţionale pentru dezvoltare şi mai mult de 50% din ajutorul umanitar mondial. UE
şi națiunile sale finanțează o treime din ajutorul mondial din Orientul Mijlociu (50%
pentru teritoriile palestiniene), în jur de 60% în republicile apărute după destrămarea
URSS şi aproape jumătate din efortul de reconstrucție din Bosnia Herţegovina.3
Sunt, iată, câteva argumente care profilează convingător potențialul de actor
cu vocație globală al Uniunii Europene. Acest actor se află însă în etapa consolidării
propriei sale putere, a realizării acelui pact de uniune, de integralitate europeană pe
care l-a visat de mii de ani, pa care l-a planificat de când există țări pe acest continent,
dar pe care nu a putut să-l realizeze niciodată până acum. Acum este aproape sigur
că, în final, va reuși.
Tendinţa de integralitate a Europei istorice prin acţiunea metodică a Uniunii
Europene este o realitate care nu numai că nu poate fi contestată, ci, dimpotrivă,
este un proces a cărui evidentă ne obligă la circumspecție analitică, rigurozitate şi
foarte mare grijă în predicţia geopolitică. Aceasta, în contextul în care tendinţa spre
integralitate a Europei, o Europă care îşi propune să fie ea însăşi prin ea însăşi, se
manifestă simultan, metodic şi inseparabil cu afirmarea sa globală. Dar integralitatea
unui continent nu se realizează cât ai bate din palme. Actualul summit de la Vilnius
al Parteneriatului Estic a dovedit cât de complicat și cât de dificil este acest drum spre
unitatea și integralitatea continentului. Dar spațiul actual al Uniunii Europene devine
din ce în ce mai unitare și mai puternic, creându-se, în acest sens, greoi, dificil, dar
cu răbdare, o cultură a Uniunii Europene, o cultură strategică a unității europene.
O astfel de cultură nu a existat niciodată pe continentul european. Nici acum nu
se poate afirma cu certitudine că o astfel de cultură dispune de valorile care-i sunt
necesare pentru ca oamenii să aibă un ideal european, să înțeleagă că Europa este
marea lor țară.
Dar Uniunea Este nevoită să acționeze ca un tot, să devină un tot. Ca urmare a
evoluţiilor ascendente ale puterilor economice emergente din zona Pacificului, sunt tot
mai frecvent afirmate opiniile şi evaluările care semnalează tendinţa de redistribuire
a puterii în sistemul mondial, dinspre SUA şi Europa către Asia. Pe fondul acestei
realități şi plecând de la ea, Henry Kissinger4 face o analiză a constantelor şi a
principalelor linii de tranziție ale sistemului global. În viziunea lui Kissinger, vom fi
martori a trei revoluții la scară globală:
- transformarea sistemului statal tradițional;
- provocarea fundamentalismului islamic pentru noțiunea istorică a
Cf. Politique étrangère el de Sécurité commune (PESC). Politique européenne de Sécurité et de Défense (PESD).
Notions de base (Source : Conseil de l’Union européenne, http://ue.eu.int/pesc), p.4.
4
Henry, Kissinger, The Three Revolutions,http:/ washingtonpost.com/wp-dvn/content/article/2008/html
3
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suveranității;
- schimbarea centrului gravitațional al afacerilor internaţionale din Atlantic
în Pacific şi Oceanul Indian.
În ceea ce privește relația dintre SUA și Uniunea Europeană, aceasta numește
ca principal punct divergent capacitatea cetățenilor de a se sacrifica pentru interesul
naţional. Este important şi modul în care cele două părţi descriu şi conceptualizează
sintagma interes naţional. Pentru americani, acesta este unul mult mai larg, ariile de
acoperire ajungând efectiv la nivelul întregului glob.
Unul din elementele de noutate ale raportului National Intelligence Council
(NIC), în comparație cu versiunea precedentă MGF 2020, îl constituie recunoașterea
faptului că, la orizontul anilor 2025, sistemul mondial va fi unul multipolar, ca urmare
a unui transfer considerabil de putere din Vest către Est. Chiar şi în condiţiile în care
Statele Unite vor rămâne în continuare, după toate dimensiunile potențiale avute în
vedere, cea mai puternică țară, în realitate, SUA vor fi doar una dinte marile puteri ale
momentului respectiv (primus inter pares).5 Cumulat cu diminuarea ponderii Europei
la scara mondială şi cu slaba propensiune a unor state ca India, China sau Rusia de
a-şi asuma responsabilități mărite în securitatea internaţională, este posibil să asistăm
la un proces de agravare a deficitului de guvernare globală, aceasta în condiţiile în
care luăm în seamă faptul că puterea este definită prin capacitatea de a influenţă
tendințele globale. Astfel, redistribuirea puterii se va traduce prin redistribuirea
influenţei în stabilirea agendei globale. Algoritmul este simplu: înțelegerea factorilor
care determină anumite tendințe de dezvoltare permite adoptarea măsurilor adecvate
menţinerii evoluțiilor favorabile şi, respectiv, inducerea reversibilității dezvoltărilor
nefavorabile.
Din moment ce evoluţia tendințelor, în majoritatea cazurilor, depinde de
decizii politice, rolul leadership-ului este esenţial. În acest context, deși, până la
acest punct, reflecțiile Institutului European pentru Studii de Securitate (ISS) şi NIC
sunt convergente, profilul liderului este însă perceput în mod diferit.
Din perspectiva ISS, puterea va fi definită prin abilitatea de a clădi consensul,
iar obținerea legitimității va deveni miza principală în relaţiile internaţionale. Din acest
punct de vedere, UE este cel mai bine plasat ca actor global. Mesajul principal este
acela că leadership-ul internaţional va fi cuantificat în funcţie de capacitatea de clădire
a consensului nu numai în jurul unor norme, ci şi al soluțiilor multilaterale asumate şi
dovedite a fi eficiente, atractive şi credibile.
În evaluarea NIC, absența unei superputeri va afecta perspectivele de dezvoltare
a unei guvernări globale, din experienţa istorică rezultând că sistemele multipolare sunt
mai instabile decât cele bipolare sau unipolare. Sunt prevăzute discontinuități şi șocuri
frecvente, cuplate cu probabilitatea scăzută ca noile aspecte pe agenda internaţională
să fie abordate în mod eficient. Încrederea în capacitatea de răspuns rapid şi eficient
Grevi. Giovam - Scanning the fuvare?: American and European perspectives, ISS Policy Brief, December 2008,
www.iss.europa.eu
5
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a organizațiilor multinaționale este limitată. În plus faţă de această evaluare, autorii
studiului UE apreciază că Europa va fi predispusă la un discurs politic mai degrabă
conservativ şi defensiv (datorită îmbătrânirii populației, dar și experienței dramatice a
istoriei europene) şi recunosc că multilateralismul este în măsură să confere UE nivelul
maxim de influenţă. Spre deosebire de un actor statal, UE nu defineşte puterea de decizie
asupra utilizării forței, având astfel nevoie de un sistem internaţional previzibil, guvernat
după reguli, standarde şi proceduri asumate consensual.
Trebuie precizat că, deși nedeclarat, scopul ambelor studii este de a identifica
poziția UE şi, respectiv, a SUA în cadrul sistemului internaţional - lume multipolară, dar
cu rol mai puţin dominant atât al UE cât şi al SUA în contextul emergenței a numeroși
actori influenți, precum şi al diminuării puterii relative a Europei şi SUA, conform
indicatorilor structurali evaluați în cele două rapoarte.
Potrivit ISS, în continuitate directă cu Strategia Solana, în favoarea UE,
pledează conceptul ,,legitimității”. Pentru a rămâne un participant activ şi relevant în
relaţiile Internaţionale, UE va trebui să îşi asume rolul de motor al reconcilierii unei
lumi multipolare cu un sistem multilateral eficient. Multilateralismul poate conferi
stabilitate unui sistem multipolar, cu condiția ca acesta să fie inclusiv. Evoluţiile vor
fi determinate de modalitatea în care marile puteri vor aborda problemele regiunilor
marginalizate. Structuri eficiente de guvernare vor fi esenţiale pentru promovarea
cooperării Internaţionale, rămâne însă de văzut în ce măsură va exista suficientă voinţă
politică pentru reforma instituțiilor internaţionale existente.
Multilateralismul reprezintă ,,cooperarea internaţională între mai mult de două
state, destinată să rezolve problemele internaţionale şi să contracareze conflictele care
rezultă din mediul anarhic firesc relaţiilor internaţionale.”6
Una dintre formele de manifestare ale multilateralismului este vitală pentru
mediul de securitate internaţional - securitatea colectivă. Aceasta este văzută ca o formă
de contract social, prin care statele renunță la o parte din suveranitatea proprie şi deleagă
funcțiile de securitate către o instituție şi un for exterior, a cărui menire este aceea de a
garanta securitatea statelor membre. Externalizarea securității pare o noțiune agreabilă
pentru managerii instituțiilor internaționale, însă statele sunt departe de a accepta fără
comentarii și fără crâcneli o astfel de perspectivă. Cea mai recentă dovadă a acestei
atitudini este summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius și criza ucraineană. Rusia și
alte state din zonă nu percep extinderea Uniunii ca pe o soluție de modernizare a Europei,
de realizare a unității continentului, de ieșire din efectele celui mai recent dezastru –m cel
de-Al Doilea Război Mondial – ci ca pe o presiune împotriva Estului, ca pe o strategie
de îndiguire a Rusiei, ca pe un atac subtil, prin mijloace ale strategiilor de tip Sun Tzî.
Voința și dorința populațiilor nu pare suficient de relevantă, când este vorba de
marile bătălii geopolitice. Populațiile pot fi manipulate. Or, o astfel de mentalitate nu
este și nu poate fi de natură să consolideze unitatea continentului european, ci obligă
Uniunea Europeană să adopte o strategie a pașilor mărunți în relațiile de vecinătate și în
6

Joachim, Krause, Multilateralism în spatele doctrinei Europene, http ://wwq.twq.com/04spring/docs/Krause.pdf, p. 44.

254

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

PUNCTE DE VEDERE
construcție efectivă a acestei vecinătăți.
Modalitatea prin care această funcţie este atinsă se poate înscrie fie în tehnicile de
mediere diplomatică, fie în formule de tip conflict deschis. Pe de altă parte, capacitatea
de adaptare la noul context global trebuie dezvoltată printr-o rcflecţie strategică asupra
valorilor, intereselor şi obiectivelor UE în afacerile externe. Concluzia ISS este aceea că
UE va putea aduce suplimentar o valoare adăugată dacă statele membre sunt angajate
în perspectiva consolidării procesului de integrare. Rămâne de văzut dacă o competiţie
crescută la nivel global va apropia şi mai mult statele membre ale UE şi va face posibilă
realizarea mai rapidă a consensului pe marile mize ale politicii externe mai uşor de
realizat.
Potrivit evaluării NIC, ,,cererea şi așteptările la nivel global faţă de SUA în
asumarea conducerii vor continua să fie ridicate”, apreciindu-se că anti-americanismul
este, totuși, în scădere. Rolul de lider ar reveni SUA în mod natural şi este necesar în
absența unui candidat suficient de capabil, dar va fi mai greu de asumat în condiţiile unui
compromis din ce în ce mai dificil între prioritățile domestice si cele de politică externă.
Perspectivele actuale ne îndreaptă către multipolaritate fără multilateralism, fiind dificil de
crezut că va exista o abordare cuprinzătoare, unitară, asupra guvernării globale. Guvernarea
globală – considerăm noi – în măsura în care se va realiza prin forțarea etapelor, va duce
la distrugerea periferiilor, adică a statelor mici, ceea ce va accentua și mai mult starea de
alienare a populațiilor și dramatismul vieții, în condițiile în care 1% din populație globului
deține 40% din avuție, iar miliardele de oameni trăiesc din ce în ce mai mult în instabilitate
politică și nesiguranță economică.
Capacitatea de adaptare a instituţiilor multilaterale este, însă, limitată. Pe măsură ce
se înmulțesc sau se stabilizează, aceste instituții devin birocratice, arbitrare și subiective,
transformându-se într-un fel de vătafi regionali și chiar globali, ceea ce determină unele
state, mai prudente, să fie foarte atente la aceste reglementări și la acest entuziasm marginal
al globalizării care pot genera pieirea rapidă a unor dintre state printr-o implozie de tip
iugoslav. Uniunea Europeană este forte vulnerabilă la asemenea manifestări, pe care,
probabil, nu le va putea gestiona. Războiul din Iugoslavia și actuala criză financiară au
demonstrat cât de greu se mișcă Uniunea în astfel de situații. Cetățeanul occidental, sătul
și înfricoșat de perspectiva unui război catastrofal, nu vea să audă de conflict și cu atât mai
puțin de un conflict la el acasă.
Perspectiva strategică a Europei va rămâne foarte probabil ,,mai îngustă” decât
cea a SUA, chiar dacă UE îşi dezvoltă capacitatea instituţională, prin perfecționarea bazei
normative a Uniunii şi, eventual, prin integrarea Turciei, totuşi puţin probabilă în termenii
integralității unionale. Capacitățile Europei rămân totuşi inferioare celor americane, la
capitolul militar şi chiar la cel al educației, iar autorii studiului NIC se declară sceptici faţă
de capacitatea UE de a transforma puterea economică în influenţă globală.
Potrivit celor două rapoarte, bunăstarea nu numai că se extinde de la Vest spre
Est, dar se va concentra din ce în ce mai mult sub controlul statului. Capitalul generat din
surplus guvernamental şi investit pe piața externă va genera noi sfere de influenţă (între
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China şi Rusia şi statele aflate în curs de dezvoltare din Africa şi America Latină). Puterea
exemplului ,,modelului occidental” se diluează odată cu apariția unor alternative mai
atractive de dezvoltare, tip ,,capitalismul de stat”. Potrivit raportului ISS, această tendință
poate fi neutralizată prin demonstrarea că statele occidentale sunt în măsură să se adapteze
mai rapid şi mai eficient la schimbări neașteptate, de genul crizei economico-financiare
actuale.
Sunt, iată, la modul esenţial câteva repere geopolitice si geostrategice care dau sens
şi personalizează afirmarea Uniunii Europene ca actor global, în detalierea implicațiilor
posibile în mediul internaţional.
Care ar fi modalitățile şi direcțiile de afirmare de către Uniunea Europeană
a statutului său de actor global?
Este, aproape, un truism să afirmăm că, la începutul acestui secol în care
postmodernitatea dă un sens încărcat de retorica globalizării, Europa unită îşi
propune continuarea procesului de completare a dimensiunii economice cu una de
politică externă şi de apărare, amândouă proiectate în dezideratul asumat explicit al
afirmării ca actor global.
Este un obiectiv geopolitic ambițios, dar pentru a cărui realizare trebuie
depășite atât reticențele aliatului transatlantic, cât şi cele interne (de exemplu nu toate
cele 27 de state au recunoscut Kosovo), determinate îndeosebi de chestiuni relative
la problematica suveranității naţionale şi la cuantumul eforturilor şi al cheltuielilor
militare.
După a doua încleștare mondială, Europa a traversat o perioadă de pace şi
stabilitate, cu excepția războiului din fost Iugoslavei, fără precedent şi iată că, acum,
la începutul mileniului al treilea, ea îşi datorează această stabilitate tocmai existenței
instituționale a Uniunii Europene, care a generat un nivel ridicat de dezvoltare
economică pe continent şi, pentru prima dată, a permis o pertinentă abordare a
securității, întemeiată pe o soluționare negociată a diferendelor dintre state şi pe o
multilaterală cooperare internaţională prin intermediul unor instituții comune.7
Ideea potrivit căreia pentru a-şi putea susține proiectele şi interesele
comunitare, Europa trebuia să acționeze ca entitate în arena mondială nu era una
nouă, dar modalitatea practică de materializare a acesteia a fost obiectul unui proces
lent, constant şi sigur, de transformare şi cooperare în domeniul politicii externe
a statelor componente, în planul securității unionale optându-se pentru paradigma
securității cooperative8.

Javier Solana, A secure Europe in a better world, Thessaloniki European Council, June 20, 2003, http://
www.eu.int/oressdata/EN/reports/76255.pdf.
8
Sven Biscop - The European Security Strategy. Implementing a distinctive approach to security, Securite &
Strategic no. 82. March 2004, Royal Defence College. Brussels, p. 10.
7
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Paradigma securității cooperative
Securitatea cooperativă este un sistem strategic format în jurul nucleelor
statelor liberal - democratice,9 conectate între ele printr-o reţea de alianţe şi instituții
formale sau informale, caracterizate prin împărtășirea valorilor şi prin cooperarea
practică şi transparentă în domeniul economic, politic şi al apărării. Acest model
îmbracă forma a patru cercuri concentrice ce se susțin reciproc - numite ,,inele de
securitate”:
- securitatea individuală (este sinonimă cu securitatea umană şi drepturile
omului);
- securitatea colectivă (obligații legale şi politice ale statelor membre pentru
apărarea integrității statelor din grupul semnatarilor tratatului);
- apărarea colectivă (angajarea tuturor statelor în apărarea fiecăruia de
agresiunile din afară);
- promovarea stabilității (pregătirea pentru angajarea comună diplomatică,
economică şi militară în spaţii din afara ariei proprii, pentru promovarea bunăstării
şi stabilității).
Experienţa ultimului deceniu al secolului XX a dovedit faptul că diplomația
clasică nu mai putea face faţă provocărilor la adresa securității europene. Conflictul din
Kosovo a fost principala cauză a declanșării unei reforme instituționale substanțiale
fără precedent a organizațiilor europene de securitate.
Cele mai semnificative schimbări au survenit, însă, în mecanismele instituționaldecizionale ale NATO şi UE, în timp ce ONU, OSCE şi Consiliul Europei, fiind
organizaţii consensuale şi profund diferențiate în privința intereselor naţionale, nu au
reușit decât parțial sau deloc să se reformeze, deși ele au continuat să ofere un sprijin
politic şi umanitar eforturilor mult mai nuanțate ale NATO şi Uniunii Europene în
privința gestionării securității europene, cu atât mai mult cu cât provocările la adresa
securității au devenit din ce în ce mai puţin convenționale.
Pe fondul acestor tendințe, încă necoagulate în termeni definitorii, la Salonic,
la 20 iunie 2003, Javier Solana, Înaltul Reprezentant UE pentru PESC şi secretar
general al UEO, în documentul intitulat ,,O Europă mai sigură într-o lume mai bună”
(A secure Europe in a better world), şi care a avansat pentru prima dată un concept
strategic al viitoarei Uniuni Europene extinse, a constituit, totodată, afirmarea
neechivocă a statutului şi a rolului ei de actor global.
Privit de către unii specialiști drept un răspuns la Strategia de Securitate
Națională a SUA, din septembrie 2002, documentul afirmă că, pentru asigurarea
unei securități europene eficiente, într-o lume din ce în ce mai globalizată, este
imperios necesară existenta unei cooperări strânse atât în cadrul european, cât şi
dincolo de acesta, deoarece ,, nici o națiune nu mai este astăzi capabilă de a face faţă
Cohen. Richard, Cooperative Security: From Individual Security to International Stability, in Marshall Papers
nr.3. Cooperative Security: Individual Security to International Stability, p. 12.
9
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provocărilor complexe ale contemporaneității”.10
În document se procedează la o analiză conceptuală a mediului de securitate,
fiind identificate obiectivele strategice şi proiectate politicile necesare pentru a
răspunde provocărilor şi amenințărilor la adresa securității şi care se referă la corupție,
sărăcie, foamete, epidemii, refugiați şi migrație masivă, dependență energetică,
dictaturi, schimbări climatice şi conflicte regionale, precum şi amenințări ce sunt
în actualitate referitoare la terorism, proliferarea armelor de distrugeri masive, state
prost guvernate (state eșuate) şi criminalitate organizată. Cu toate că UE nu este
amenințată acum de tipul conflictelor desfășurate în trecut, totuşi apar alte tipuri de
amenințări, greu de prevăzut şi care îşi fac simțită prezenţa. Din punct de vedere al
preocupărilor specifice UE, noi considerăm că dintre ameninţările enumerate doar
câteva pot fi reținute şi anume:
- Existența unor state slab guvernate (state eșuate) şi amplificarea crimei
organizate. În diverse regiuni ale globului (Afganistan, Irak, Bosnia şi Herțegovina,
Kosovo, Serbia şi Muntenegru, Somalia, Liberia, Sudan, etc.) existenta unor state
prost guvernate, conflictele civile şi accesul la arme au determinat întărirea pozițiilor
crimei organizate. Existența lor constituie amenințări la adresa stabilității regionale şi
implicit la adresa securității internaţionale, prin sprijinirea traficului de ființe umane şi
de droguri. În UE, ameninţările la adresa securității acesteia sunt localizate în Europa
Răsăriteană şi Balcanii Occidentali, sau au drept căi de acces, dinspre Asia Centrală,
Balcanii şi Europa de Est. Crima organizată merge mână în mână cu corupția, iar la
corupție România este clasată pe primele locuri în Uniunea Europeană.
- Proliferarea armelor de distrugeri masive reprezintă la adresa securității UE
o altă ameninţare ce trebuie luată în considerare. Dacă în anii 90 ai secolului trecut,
tratatele internaţionale şi controlul exporturilor strategice au determinat o limitare a
răspândirii acestor arme, în prezent, mai ales în zona Orientului Mijlociu, se poate
vedea, o diseminare periculoasă a acestora. Larga răspândire a tehnologiei unor tipuri
de arme de distrugere în masă va amplifica şi mai mult instabilitatea şi va genera,
pentru statele UE, un risc suplimentar, acest tip de ameninţare constând în faptul că
prin utilizarea acestor arme orice grup terorist poate provoca distrugeri (pierderi)
care anterior nu puteau fi cauzate decât de armatele unor state naţionale;
- Terorismul internaţional determinat şi legat, în special, de mișcările
religioase fundamentaliste, mai exact, extremiste, având cauze de mare complexitate.
Acest nou tip de terorism amenință deschiderea şi toleranța specifică societăților
democratice, deoarece este diferit de terorismul din deceniile precedente, datorită
utilizării violenţei nelimitate şi producerii unor pierderi masive, drept consecință
a accesului la arme de distrugere în masă. În acest sens, edificator este terorismul
practicat de rețeaua Al-Qaeda, statele UE fiind o țintă (atacurile teroriste din Spania,
Anglia, Franța), cât şi o bază de lansare a atacurilor.
În raport cu ameninţările identificate, noi constatăm că prima linie a apărării
10

European Security Strategy, A Secure Europe in a Better World, Brussels, 12 December 2003, p.17.
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nu este în afara granițelor statelor UE şi că noi europenii trebuie să fim gata de
acțiune deoarece teroriștii au reușit să se strecoare şi în interiorul statelor occidentale.
De altfel, pe lângă sarcinile de tip ,,Petersberg”, conceptul subliniază
necesitatea ca UE să-şi asume o gamă cât mai larg de misiuni care să includă, operații
comune de dezarmare, sprijin pentru țâri terțe în combaterea terorismului şi pentru
reforma sectorului de securitate. Noile provocări la adresa securității, pot aduce
pentru UE, atât direct, cât mai ales indirect, un plus de stabilitate, deoarece, aşa cum
am mai arătat, apariția unor confruntări militare clasice pe continentul european s-a
diminuat semnificativ.11
Noi suntem de părere că explicația acestei evoluţii se datorează faptului că
interesele şi obiectivele de securitate actuale ale statelor europene nu sunt generatoare
de stări conflictuale (dimpotrivă, ele favorizează cooperarea şi solidaritatea), iar
mediul de securitate internaţional este influențat pozitiv de procesele de integrare
europeană şi euroatlantică, datorită extinderii comunităţii statelor care împărtășesc
şi promovează valorile democrației şi economiei de piață şi, în special, datorită
adâncirii şi diversificării colaborărilor regionale.
Noi credem că la tipurile de amenințări descrise de noi la adresa securității,
UE poate răspunde prin obiectivele strategice care, în fapt, îi nuanțează conduita pe
scena internaţională, personalizându-i geopolitic filosofia şi geostrategic acţiunea.
În opinia noastră acestea ar trebui să fie:
- crearea unei ordini Internaţionale bazate pe un multilateralism eficace. Într-o
lume tot mai globalizată (mijloace mass-media globale, pieţe globale, ameninţări globale),
prosperitatea şi securitatea depind de existenţa unui sistem multilateral eficace. De
aceea, unul dintre obicctivele UE ar trebui să fie dezvoltarea unei societăţi internaţionale
puternice, caracterizate de existenţa unor instituţii internaţionale, precum şi de existenţa
unei ordini internaţionale bazate pe respectarea principiilor înscrise în Carta ONU şi
unanim recunoscute. Calitatea societăţii internaţionale şi a UE depinde de calitatea
instituţională a guvernelor ce o compun. Cea mai bună apărare pentru securitatea UE
putând fi dată de existenta unor state democratice bine guvernate şi care nu se amestecă
în afacerile interne ale celorlalte. Iată de ce, noi considerăm că, buna guvernare a statelor,
combaterea sărăciei, corupţiei, instaurarea domniei legii şi protejarea drepturilor omului
sunt cele mai bune mijloace pentru întărirea ordinii mondială şi implicit, a mediului
internaţional de securitate. Noi ne exprimăm convingerea că un element important al
acestui nou mediu este cooperarea în cadrul Alianței Nord-Atlantice;
- asigurarea, în vecinătatea imediată, a stabilității şi bunei guvernări a statele din
zona Mediteraneeană, Balcanii de Vest, Europa de Est, aşa cum este relevat în procesul
Barcelona, va pune bazele cooperării între UE şi 12 state mediteraneene şi Caucazul de Sud,
ceea ce va implica extinderea zonei de securitate din jurul UE. În opinia noastră, se impune,
deasemenea, continuarea implicării UE în soluţionarea conflictului din Transnistria. UE şi
vecinătatea sa de pe continentul european pot fi, deasemenea, considerate şi ca un complex
11

Ibidem, p. 19-21.
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de securitate, aşa cum este definit de Buzan: un grup de state ale căror preocupări primare
de securitate sunt unite suficient de strâns pentru ca securitățile naţionale proprii statelor să
nu poată fi considerate separate una faţă de celelalte;12
- la ameninţările de tip nou va trebui pregătit un răspuns care să includă pachetul
de măsuri antiteroriste adoptat după 11 septembrie 2001, şi anume, sprijinirea măsurilor
de neproliferare a armelor de distrugeri masive şi asistarea statelor neguvernabile sau
instabile din Balcani, Afganistan, Timorul de Est şi Africa. Pregătirea unui răspuns
adecvat la aceste noi tipuri de amenințări, care sunt mai dinamice şi mai complexe, va
trebui să pornească şi de la faptul că ele survin, nu de puține ori, la mari depărtări. Iată
de ce noi ne exprimăm convingerea că liniile de apărare vor trebui de cele mai multe ori
să se afle în afara granițelor statelor UE. Dinamica amenințărilor va necesita mutarea
accentului pe prevenirea cauzelor acestora, iar caracterul complex va necesita găsirea
unor soluţii pe măsură, care să includă presiuni economice, politice sau chiar militare,
precum şi controlul exporturilor. Noi suntem convinși că UE dispune de instrumentele
necesare pentru adoptarea unor astfel de soluţii.
Pentru ca politica de securitate şi apărare a UE să devină mai eficace, în
sensul ca aceasta să îi susțină angajamentele de actor global, noi credem că este
necesar ca UE să devină mai capabilă prin coordonarea mai bună şi mai eficientă a
resurselor existente, prin alocarea unor resurse economice mai mari, prin urmărirea
mai activă a obiectivelor sale utilizând mijloace civile sau militare, mai coerentă prin
unirea eforturilor şi prin asigurarea unității de comandă-control în caz de criză, prin
menţinerea unor relații privilegiate cu SUA, prin dezvoltarea colaborării şi cooperării
cu alți actori ai scenei politice mondiale (China, Rusia, Canada, Japonia, India).
În loc de concluzie
În concluzie, noi credem că Uniunea Europeană trebuie să manifeste o
deschidere mai amplă pentru dezvoltarea unor parteneriate cu acele țări care îi
împărtășesc valorile şi care consimt să acționeze în consecință pentru apărarea lor. O
astfel de abordare din partea Uniunii Europene poate duce la realizarea unui sistem
de securitate multilateral, care să permită edificarea unei lumi mai prospere, mai
echitabile şi mai sigure. Din perspectiva acestei necesități, se impune o strategie de
securitate europeană cu o atenție sporită pe capacitatea UE de a-şi asuma misiuni de
tip strategic în funcţie de intensitatea conflictelor.
Din cauza multidimensionalității naturii securității, realizarea obiectivului
major de salvgardare a valorilor şi intereselor UE este în egală măsură dependentă
de dimensiunea politico-militară şi guvernarea globală, ca expresie a potențialului şi
acțiunilor sale externe.
Pentru atingerea acestui obiectiv, o asemenea strategie transcende limitările
Bari, Buzan - People, states and fear. Second Edition. An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era.
Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf.1991, p. 8.
12
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politicii de securitate tradiţionale şi instrumentele politico-militare, având ca țel
integrarea întregii game de politici externe ce oferă seturi largi de instrumente noi
cu acoperire globală şi care privește diferitele dimensiuni ale securității. În gama
politicilor ce reprezintă subiectul acestui efort integrator se enumeră comerțul exterior,
dezvoltarea cooperării, cooperarea în domeniul justiției şi informațiilor, politica de
imigrare, politica externă, politica internaţională de protejare a mediului şi măsurile
politico-militare, toate acestea purtând amprenta acțională a implicării la nivel
global. Pe acest palier de abordare şi înţelegere pragmatică, unii autori13 apreciază
că obiectivul general al acestei game de politici de largă angajare operaţională, care,
funcţionează că un mecanism integrator constă în promovarea ,,bunurilor publice
globale”, contribuind direct la politica structurală de prevenire a conflictelor şi
consolidarea stabilizării, iar, prin extrapolare, şi la securitatea Uniunii Europene.
Între caracteristicile de bază ale acestui tip de strategie de securitate, se
remarcă multilateralismul instituțional, alături de cooperare, dialog şi parteneriat.
În plus, succesul oricărei strategii depinde de voința necesară de a acționa, Uniunea
Europeană având nevoie nu doar de resursele financiare în realizarea parteneriatelor,
a cooperării şi a instrumentelor sale politice, ci şi de capacitatea de a implementa
aceste instrumente, la nevoie chiar prin mijloace coercitive de natură militară.
Abordarea generală a securității, aşa cum rezultă din strategia Solana este
conformă cu noile reconceptualizări ale securității: multilateralismul efectiv ca
obiectiv global şi relaționat cu vecinătatea UE în particular; aplicarea unui set de
politici în domenii diferite corespunzătoare conceptului de ,,bunuri publice globale”
şi cooperarea regională şi cu organizațiile internaţionale, cu accent pe prevenirea
amenințărilor şi recurgere la forță, la nevoie.
De asemenea, considerăm că trebuie să se ţină seama şi de faptul că noile
responsabilități ale UE în mediul contemporan de securitate nu sunt cantonate doar
în asigurarea securității europene în Europa, ci şi în menținerea păcii şi a ordinii
internaţionale, în promovarea recunoașterii normelor internaţionale în relaţiile dintre
state, în consolidarea instituțiilor democratice, în promovarea activă a respectării
drepturilor omului şi a libertăților sale fundamentale, precum şi în necesitatea de a
preveni ca decalajele economice să devină o ameninţare pentru continentul european.
Toate acestea confirmă nu numai vocația de actor global al Uniunii Europene, ci şi
potențialul de care dispune în acest sens.
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ADEVĂRATA FAȚĂ A UȘII DIN DOS
A UNUI REVIZIONISM
ÎN ORBUL LUMII
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Abstract
Punctul de plecare al amplei controverse cu privire la originea şi
continuitatea românilor este, fireşte, reprezentat de interesele maghiarilor în
a-şi susţine argumentul vechimii şi priorităţii dreptului de stăpânire asupra
teritoriilor locuite de români din cele mai vechi timpuri. “Teza imigraţionistă,
îmbrăţişată printr-o unanimitate suspectă, devine în prima jumătate a secolului
XX, pentru istoricii maghiari, dogma politică şi cea mai mica abatere de la ea
înseamnă dezertare “.

Cuvinte cheie: teorii imigrationiste, continuitate, convietuire pasnica,
intelegere, patriotism
Abstract
The starting point of the extensive controversy about the origin and
continuity of the Romanians is, of course, represented the interests of
hungarians to support the argument seniority and priority right of dominion
over the Romanian territories inhabited since ancient times. „Immigration
thesis in the first half of the twentieth century, embraced by a suspect unanimity,
becomes for the Hungarian historians, a political dogma and the smallest
deviation from it means desertion”.

Key words: immigration theory, continuity, peaceful coexistence,
understanding, patriotism
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Să luăm aminte!

I

mi place să cred că realitatea noastră nu capătă dimensiunea unui poligon
pentru trageri sau pentru experimente. Privim în trecut și respectul trebuie
să însoțească faptele celor ce s-au jerfit pentru Țară. Prezentul este din ce în ce mai
mult cuprins de patimile pentru putere ale unor români ce se dau români, dar care
uită să mai gândească și să simtă românește. Viitorul, în pofida optimismului specific
nouă, românilor, se anunță sumbru. Va mai exista România peste 100 de ani? Va mai
exista Transilvania pământ românesc?
Intențiile mele nu sunt de a determina polemici cu puterea. Un demers bazat
pe probe știu că deranjează, însă cred că istoria românilor nu este un joc între cei
puternici și cei slabi. Istoria nu este o ştiinţă fără efecte, nici o discuţie care rămâne în
cadru academic. Deturnarea ei ajunge să aibă efecte juridice şi să justifice operaţiunea
de preluare a pământului ardelenilor chiar de sub picioarele lor. Românii au murit
cu sutele de mii în cele două războaie mondiale ca să-şi dobândească libertatea şi
proprietatea asupra ţării lor, jefuite samavolnic secole întregi. Nu putem rămâne
indiferenţi la reluarea jafului. Tocmai de aceea nu avem voie să tăcem cu privire la
falsificarea istoriei noastre, care se prelungeşte în falsificarea actelor de proprietate, a
stăpânirii altora asupra pământurilor şi a pierderii unor întregi bucăţi din ţara noastră
(Diaconu, adevărul.ro/14.03.2014).
Într-un material publicat recent, mărturiseam că mă încearcă un sentiment de
gol interior, cu atât mai mult cu cât am sentimentul că ne-am uitat eroii şi părinţii, că
ne-am uitat frații și surorile, cât de curând vom uita şi România, dacă nu cumva am și
făcut acest lucru. Nu fac politică! Nu îmi doresc să fiu înțeles greşit, dar nu pot să îmi
ascund amărăciunea. Europa ne este prezentată ca fiind o mare familie. Poate că așa
și este, însă nu am învățat nimic din lecțiile trăite. Fie că amintim vremurile istorice
și fastul Cancelariei de la Viena, fie că privim spre Bruxelles-ul zilelor noastre, uităm
că locul nostru nu a fost niciodată la masa celor puternici! Strămoșii noștri erau legați
de glie. Iobagi sau țărani aserviți. Ce se întâmplă acum? Istoria își pretinde dreptul
la reflecție, dar cine să audă? Cine să înțeleagă? Cine mai vrea să asculte? Cine mai
poate să înţeleagă ceva ?
Trist, dar să fie şi adevărat ?!
Dacă iniţial ne-am fi gândit că în 1989 am doborât o dictatură pentru a o înlocui
cu o democraţie, faptele sunt cele care ne spun că trebuie să ne revizuim perspectiva.
Mai degrabă ni se demonstrează, an de an, lună de lună, zi de zi, eveniment cu
eveniment, că am scăpat de un sistem în care un dictator hotăra singur (bine sau
greşit) ceea ce el credea că este în interesul naţional cu un agrenaj în care decizia
este difuză, însă rezultatul este mai întotdeauna în paguba ţării şi întru câştigul unor
categorii privilegiate nelegitime. Urmărirea interesului naţional pare a fi fost definitiv
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abandonată, iar de putere se spânzură nişte păpuşi manevrate, mai mult sau mai puţin
direct, de puteri străine (Panaite, Curierul naţional.ro/ 15.03.2014).
Vremurile nu sunt deloc uşoare!
Privesc la evenimentele din ultimele zile şi nu pot decât să retrăiesc acelaşi
sentiment de gol interior. Parade cu cai şi cu politicieni veniţi de pe meleaguri străine,
imnuri şi cântece greu de înţeles pentru cei ce simt şi gândesc româneşte, declaraţii
cu caracter revizionist şi separatist, reacţii ale autorităţilor romane. Vicepremierul
Ungariei, Semjen Zsolt, a defilat călare alături de preşedintele Consiliului Judeţean
Covsna, Tamaş Sandor (libertatea.ro/15.03.2014). Toate acestea sunt subiecte de prim
plan ce dau contur realităţii colorate în care trăim. În timp ce drepturile românilor din
jurul granițelor sunt încălcate flagrant şi programat, ungurii îşi apără pe cei de etnia
lor, creează şi aplică legea maghiarilor de pretutindeni, în ciuda criticilor Europei.
În timp ce noi nu mai ştim ce legi să mai facem, transformând în obligaţii simple
recomandări privind minorităţile, extremiştii unguri agita steagul separatismului şi
incită nu numai simplii maghiari, ci şi secuii şi ceangăii (Roncea, 2007).
Ce mai înseamnă patriotism ?
Dincolo de orice interpretare, minorităţile au dreptul firesc la exprimare.
Ca român, subscriu majorităţii şi mă întreb totuşi dacă ziua de 1 Decembrie, Ziua
Marii Uniri, a fost sărbătorită cu acelaşi fast la Budapesta, aşa cum este sărbătorită
şi ziua de 15 Martie, Ziua maghiarilor de pretutideni, în majoritatea oraşelor din
Transilvania? Pe cine mai interesează adevărata semnificaţie a Monumentului celor
14 generali maghiari din Arad ? Cine mai are interesul să readucă adevărul istoric în
graniţele sale fireşti, atunci când ne gândim la atrocităţile de la Ip, Moisei şi Traznea?
Cine mai are vreme să audă strigătele de durere ale celor 29 de ţărani romani, arşi
de vii într-o casă în comuna Moisei din Maramureş? “Lui Dumitru Sarca i-au tăiat
mâinile, lui Dumitru Chiș i-au scos ochii, iar lui Pavel Sarca i-au smuls unghiile
de la mâini. Nu pot să uit nici drama prin care a trecut Gheorghe Leonte și soția
acestuia, care era în durerile facerii. Bărbatul a plecat după moașă, dar pe drum
a avut ghinionul să se întâlnească cu echipa criminală. Aceștia, sub amenințarea
armelor, l-au întors din drum, iar odată ajunși în curtea casei l-au împușcat. Soției
i-au scos copilul din burtă cu baionetă. O altă tragedie s-a petrecut la cimitir cu
Maria Sarca, de 40 de ani și Maria Olla, de 15 ani. Cu toate că nu erau încă moarte
au fost aruncate în groapă comună și îngropate de vii. In acea zi de 14 septembrie
1940, orice român întâlnit pe stradă sau găsit acasă a fost împușcat” (Butcovan,
supravieţuitor al atrocităţilor de la Ip/ http://roncea.ro/tag/atrocitatile-maghiarilor-intransilvania/).
Faptele rămân fapte, chiar şi atunci când acestea nu sunt asumate. Am toată
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admiraţia pentru Evreii din România care şi-au plâns mereu şi îşi plâng părinţii,
fraţii, surorile şi copiii, victime nevinovate împuşcate doar pentru faptul că erau
evrei. Cine îşi mai aduce aminte şi de românii împuşcaţi doar pentru vina de a fi
români ? Cine îşi mai aduce aminte de protopopul Aurel Munteanu din Huedin, care
a fost torturat în piaţa oraşului timp de mai multe ore, după care i s a înfipt un ţăruş
în gură, care a ieşit prin ceafă? Cine mai vrea să îşi aducă aminte că pe 22 decembrie
1989, maiorul Aurel Agachi, şeful miliţiei economice din Târgu Secuiesc este linşat
în plină strada de mulţime, într-un ochi având înfipt o monedă, în celălalt emblema
de pe caschetă, iar pe gură i s-a pus un şobolan mort, în final încercându-se arderea
cadavrului prin aprinderea îmbrăcămintei? (unstory.com/linsarea-ofiterului-demilitie-aurel-agache.). Cine se mai gândeşte oare la plutonierul Cheuchişan Liviu
Teofil, din comuna Dealu, ucis în mod bestial, în prezenţa soţiei şi a celor 2 copii mici,
criminalii săi încercând să-l jupoaie cu furculiţa şi să dea foc cadavrului ? Firesc,
nu sunt adeptul de a ne hrăni din ură sau de a cere aplicarea ‘Legii Talionului”: “ochi
pentru ochi, dinte pentru dinte”! Avem voie să iertăm, dar nu avem voie să uitam
niciodată! Trebuie doar să învăţăm din greşelile noastre şi să ne păstrăm nealterat
dreptul istoric de a fi români.
Un meritoriu material documentar, realizat de adevărul.ro, aduce în primplanul existenței noastre pe românii din Ungaria. Micherechi este singura localitate
din Ungaria unde românii sunt majoritari. Doar că şi ungurii sunt majoritari. La
recensământul din 2011, dintre cei 2.000 de micherecheni, 1.700 s-au declarat
români şi 1.600 – unguri. Câteva întrebări puse anapoda una după alta în chestionar
au legitimat dublă identitate: români cu limba maternă maghiara, unguri cu româna
ca limbă maternă. Unde-i numeri când tragi linie?
Când copiii vor fi mari, nu se va mai vorbi română
Lipsa constantă de interes din partea autorităţilor, în special a celor române,
a înlesnit procesul de asimilare a românilor din Ungaria, proces ajuns acum în fază
terminală. Şi de ce să prezinte interes o comunitate dezbinată, care numără când
8.000, când 35.000 de români care n-au cetăţenie şi nu pot vota, reprezentaţi în faţa
autorităţilor de la Budapesta de lideri mai degrabă autoproclamaţi, care nu ştiu nici
măcar să vorbească limba română? Până la dizolvarea comunităţii şi pierderea limbii
stă acum o cale mai scurtă de-o generaţie. Ardelean a devenit Argyelàn, Costea s-a
transformat în Csotye, Mihuţ în Mihucz, Pătcaş în Patka, iar familia Sava a început
să se iscălească Szàva. Pe Munteanu Petre l-au îngropat Muntyán Péter, Mihai s-a
transformat în Mihaly. Maghiarizarea numelor româneşti a fost combinată cu urcarea
vertiginoasă a prenumelor precum Jessica, Nicholas, Briana şi Eric în preferinţele
părinţilor tineri. Preotul Ioan Bun de la Micherechi a vrut să ridice un steag românesc
în biserica ortodoxă de acolo, frecventată doar de români, enoriaşii s-au opus. „Nu.
N-are ce să caute steagul românesc la noi în biserică. De ce aţi pus steagul rămânesc
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la noi în biserică? Că astă biserică e pe pământ unguresc, nu românesc, au spus unii
dintre ei !
În mod cert, potrivit adevărul.ro, identitatea romanilor s-a dublat şi s-a pierdut
demult. Când copiii care învaţă acum în şcolile cu predare în limba română vor fi
crescut, se va mai vorbi limba în satele pe care toţi le numesc româneşti, aflate la câte
10-20 de kilometri de graniţe? „N-a fi cine să mai vorbească”, spunea Tiberiu Iova.
La fel de categoric era şi viceprimarul din Micherechi: „Când copiii vor fi mari, nu se
va mai vorbi română”. „Sigur că asta duce la dispariţia şi la dizolvarea comunităţii.
Cum să nu?! Sigur că da! Şi este trist că se întâmplă asta lângă graniţele ţării-mamă”,
spunea Eva Iova, membru al comunităţii istorice de români din Ungaria.
Mai poate fi ceva care să ne surprindă ?
Cu puţin timp în urmă, călătoream cu un Green Bus într-un tur de noapte,
prin Budapesta. Lumini aprinse pretutindeni, curăţenie şi o stare de bine, dincolo
de aparenţe, dar şi un ghid ce ţinea să ne amintească faptul că “se spune în România
ca Transilvania ar fi pământ românesc !” Am ascultat şi m-am gândit că acesta este
doar începutul. În timp ce România îşi rătăceşte autoritatea, prin ezitări şi declaraţii
belicoase, Ungaria creşte, fie doar şi prin simple declaraţii. Până unde trebuie să
ajungem?
Plecând de la premiza falsă că Transilvania le-a aparţinut ungurilor, sute de
mii de hectare de pădure, conace, dar şi un sat întreg din Arad, Nadăş, au ajuns să
fie ”retrocedate” unor interpuşi, deşi statul român le-a răscumpărat o dată pe vremea
regelui Ferdinand. Ne vom trezi astfel că vom pierde Transilvania nu prin autonomie
politică, ci prin retrocedări arbitrare! (Diaconu, adevărul.ro/14.03.2014).
Răspunsurile nu întârzie să apară !
Victor Roncea, de la Jurnaliști Online, nu s-a rătăcit niciodată prin cotloanele
puterii. Progresiv în gândire, spune ceea ce gândește și îndeamnă la respect față de
adevarul istoric și demonstrează că a fi român nu este o rușine. Ion Măldărescu,
de la ART-EMIS, duce mai departe moștenirea tatălui său, neobositului jurnalist
Dumitru Măldărescu, sparge tăcerea și prezintă suflete și fapte de români autentici.
Generalul Gheorghe Vaduva, pe cât de intelligent pe atât de modest, își exprimă
durerea de a vedea România ca o turmă de oi mânată de nişte ciobani tâmpiţi spre
o prăpastie! Regretatul Academician Florian Constantiniu ne lipsește din ce în ce
mai mult. Marcel Bărbatei, jurnalist la Cotidianul.ro, se manifestă ca un adevărat
iubitor de țară și demn urmaș al lui Avram Iancu. Iși asumă riscuri şi vorbește despre
satul Nades şi despre jafuri la care participă chiar statul roman prin reprezentanţii
lui în teritoriu! (Bărbatei, Cum să ştergi Transilvania de pe hartă, Realitatea TV).
Autonomia teritorială este din ce în ce mai des invocată. Post de vicepremier şi funcţii
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

267

PUNCTE DE VEDERE
ministerial pentru minoritatea maghiară există, pământ românesc scos la vânzare
avem! Unde este preocuparea pentru securitatea naţională ? Bate deja clopotul in
dungă pentru România ?
Cum se poate vinde Țara
De la 1 ianuarie 2014, România este obligată să permită străinilor rezidenţi
în Uniunea Europeană să cumpere terenuri agricole în România. Cu această ocazie,
Ungaria a pus la punct o strategie prin care să cumpere cât mai mult teren din
Transilvania. Planul a fost dezvăluit de către Szabo Jozsef Andor, ataşat pe probleme
de agricultură la Ambasada Ungariei la Bucureşti: „avem un program în acest sens,
al cărui element esenţial este că, în situaţia în care cineva doreşte să-şi vândă terenul,
poate încheia un contract cu statul maghiar în temeiul căruia vă primi o rentă viageră.
Mai mult, terenul va rămâne în proprietatea sa până la sfârşitul vieţii“.
Planul maghiar nu se opreşte însă doar la terenuri agricole, ci se referă şi
la izvoarele de ape minerale, dar şi la pădurile din Ardeal (adevărul.ro). Oficialul
maghiar ignoră riscul unui conflict diplomatic cu statul român şi spune că legea
funciară românească, o copie după cea din Ungaria, are portiţe şi este prost făcută,
astfel că nu există nicio problemă pentru statul ungar să cumpere pământul românesc.
„Nu e atât de serioasă ca legea din Ungaria. În Ungaria, doar străinul care domiciliază
în Ungaria poate cumpăra teren. Ei, în România, nu este aşa. În România, poate
cumpăra teren şi străinul care nu locuieşte pe teritoriul României“.
Planul a fost dezvăluit într-un interviu acordat publicaţiei „Kronika“ din Târgu
Mureş, dar ulterior a negat că ar fi acordat interviul. Şi ambasadorul Ungariei la
Bucureşti a spus că acest interviu nu există. „Adevărul“ deţine interviul dat de oficial
jurnalistului Szucher Ervin şi înregistrat de acesta din urmă (adev.ro/mz3i7c).
Care este miza pământului ?
Cel care are puterea economică o dobândeşte și pe cea politica! Cel care va
avea pământul și casele va hotărî şi cine conduce ţara după aceea [mai precis de
care țară aparţin acele pământuri, n.n.] - În Ardeal se va reconstitui trecutul prin
cumpărarea pământurilor. Vom ajunge din nou slugi în propria ţară? (Pavel Abraham,
Antena 3).
Preşedintele Traian Băsescu a respins legea care reglementează cumpărarea
de terenuri agricole de către cetăţenii europeni. Cu toate acestea, fostul negociator
al României cu Uniunea Europeană, Leonard Orban, susţine că nimeni nu poate să
interzică statelor să cumpere pământ în alte ţări UE. „Legislaţia europeană nu are
prevederi care să interzică instituţiilor de stat să cumpere terenuri agricole în alte ţări
UE. Există, în schimb, o întreagă legislaţie privind dreptul persoanelor juridice de a
cumpăra pământ“ (Ghica, adevarul.ro/ 14.03.2014). În aceste condiţii, “respingerea
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legii vânzării terenurilor de către preşedintele Băsescu nu conţine nimic substanţial,
fiind o formalitate care nu va schimba realitatea vânzării terenurilor către străini. E
ultima lovitură puternică dată României (Abraham, Pavel, Antena 3).
La ce să ne mai aşteptam oare ?
Trădare, furt, corupție, minciună, nepotism, incompetență, lipsă de demnitate
națională sunt câteva din atributele care o caracterizează, scria distinsul și regretatul
Academician Florian Constantiniu (rgnpress.ro/ 15.03.2014). Cum o facem să dispară?

Moştenirea multiseculară a lui hatâr şi bacşiş a rămas atotputernică. Cum să îndrepţi
o ţară când cetăţenii ei se gândesc fiecare la sine, şi nu la binele comun?! Vremurile
sunt grele, timpurile devin triste, însă optimismul nu trebuie să ne părăsească.
Răspunsul se află la fiecare dintre dumneavoastră. Personal, îmi doresc ca România
să rămână o ţară liberă şi frumoasă!
In loc de concluzii

- Retragerea legiunilor şi administraţiei romane din Dacia la sud de Dunăre,
în anul 271 d.Hr., nu a însemnat şi migrarea autohtonilor, cum greşit s-a încearcat
şi se încearcă să se argumenteze. Continuitatea daco-romanilor în ţinutul carpatodanubian este pusă sub semnul întrebării, într-un mod mai mult sau mai puţin
interesat, de istorici precum R. Roessler, P. Hunfôlvy, L.Tamás (Dogaru, 1993).
Lipsiţi de sprijinul unor dovezi autentice, aceştia susţin că majoritatea locuitorilor
Daciei a părăsit ţara după retragerea aureliană. Cu toate acestea, putem afirma că după
retragerea graniţei dincolo de Dunăre (271-275 d.Hr.) în timpul domniei lui Aurelian,
procesul de romanizare a populaţiei din Câmpia Munteniei a continuat, mulţi cetăţeni
ai imperiului preferând să trăiască în afara graniţelor lui, din cauza dărilor mult mai
mici, a libertăţii religioase şi a proprietăţilor de pământ ce le deţineau. Această stare
de lucruri este redată de scriitorul antic Salvianus :”într-un glas se roagă ţăranii
romani să-i lase a trăi cu barbarii „ (Giurescu, Giurescu, 1977).
- După cum se poate observa, aceste informaţii şi argumente contravin teoriilor
îmbrăţişate de istoriografia maghiară şi nu numai, conform cărora „părăsirea Daciei
a fost integrală, după retragerea aureliană, romanizarea oricum superficială, a
acestei provincii marginale fiind total nimicită de năvălirile barbare din secolul al
III-lea „ (Tamas, 1935).
- Punctul de plecare al amplei controverse cu privire la originea şi continuitatea
românilor este, fireşte, reprezentat de interesele maghiarilor în a-şi susţine argumentul
vechimii şi priorităţii dreptului de stăpânire asupra teritoriilor locuite de români
din cele mai vechi timpuri. “Teza imigraţionistă, îmbrăţişată printr-o unanimitate
suspectă, devine în prima jumătate a secolului XX, pentru istoricii maghiari, dogma
politică şi cea mai mică abatere de la ea înseamnă dezertare “ (Toth, 1943).
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- Din păcate, disputa abandonată, aparent, numai vreme de câţiva ani este reluata
şi în prezent, cu o înverşunare pătimaşă. Formarea poporului român şi continuitatea
lui în spaţiul carpato-danubian sunt pe deplin argumentate de mărturiile arheologice
şi de cele de ordin lingvistic şi folcloric. Printr-o analiză de detaliu, sprijiniţi fiind şi
de mărturiile amintite, teza cu privire la migrarea autohtonilor, odată cu retragerea
administraţiei romane sub împăratul roman Aurelian, la 271-275 d.Hr., nu poate fi
acceptată, cu atât mai mult cu cât imposibilitatea acestui fapt este susţinută de izvoare
de primă importanţă, de dovezi lingvistice şi de probe arheologice. În acest sens, I.
Thunmann, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, amintea despre „vlahii de
dincoace de Dunăre (de la nord de fluviu - n.a.) ce sunt fraţi ai celor din Macedonia,
coborâtori din traci, care sub numele de geţi şi de daci jucară un rol atât de însemnat
(...). Sub stăpânirea romană au primit limba şi obiceiurile romane şi, după ce sub
Caracalla au căpătat dreptul de cetăţenie, s-au numit români. Nu se poate admite
că Împăratul Aurelian să fi strămutat peste Dunăre pe toţi locuitorii Daciei, fără
îndoială că au mai rămas încă mulţi într-o ţară aşa de mare şi aşa de muntoasă. În
timpul năvălirii vandalilor, goţilor, hunilor, gepizilor, slavilor, avarilor şi bulgarilor,
ei căutau mântuire în munţii lor (...). Năvălirea maghiarilor în anul 896 i-a găsit
în Transilvania şi în Ungaria de dincoace de Dunăre . Acest lucru îl spune notarul
anonim al regelui Bela IV (...). Vlahii locuiau din timpuri străvechi şi în Valahia şi în
Moldova .” (Thummann, 1774).
- Continuitatea populaţiei romanice în ţinutul carpato-danubian nu a fost
pusă de altfel la îndoială de nimeni până spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, fiind
considerată un fapt normal şi logic. Însuşi împăratul Iosif al II-lea al Austriei (17651790) socotea că românii sunt, incontestabil, „cei mai vechi şi mai numeroşi locuitori
ai Transilvaniei” (Sassu, 1940) .
- În prezenţa dovezilor scoase la iveală de cercetările arheologice, teza
îmbrăţişată de istoricii maghiari nu poate fi sustinuta, cu atât mai mult cu cât izvoarele
antice atestă faptul că “Probus (276-282), urmaşul împaratului Aurelian, a reuşit să
facă, din dacii liberi, aliaţi ai imperiului în lupta împotriva geţilor (omnes geticos
populos in amicitiam receptam)” (Izvoare, 1954). Acesta face dovada existenţei unei
armate daco-romane bine strcuturată.
- Un alt element prin care se dovedeşte continuitatea românilor în aria vechii
Dacii îl constituie vocabularul religios, element ce relevă o răspândire timpurie a
creştinismului la români (Pippidi, 1967), probabil încă din timpul convieţuirii
dacilor cu romanii. Cuvintele din limba română privind noţiunile fundamentale
ale credinţei sunt, cele mai multe, de origine latină. Astfel, biserică vine din lat.
basilica, Dumnezeu vine din lat. Domine Deus, cruce din lat. crucem, creştin de
la lat. christianus şi rugăciune de la lat. rogationem. Sărbătoare vine din lat. dies
servatorie, cimitir derivă din lat. coemeterium, priveghere, din lat. pervigilare,
a boteza din lat. baptisare. Cuvinte precum a închina derivă din lat. inclinare, a
îngenunchia din lat. ingenunculare, sfânt din lat. sanctus, înviere din lat. invivare
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şi înălţare din lat. Inaltiare. Odată cu acestea, daco-romanii au împrumutat şi unele
numiri de sărbători latine. Rusaliile deriva din lat. Rosalia, sărbătoarea pomenirii
morţilor, în timpul primăverii când înfloresc trandafirii (rosa). Floriile derivă din
lat. florarle. Crăciunul vine de la cuvântul lat. calatio, care înseamnă convocare,
întrunire sau, după opinia altor filologi, de la lat. creatio (creare) şi Paştele din lat.
Paschae, pascarum (Dictionarul limbii romane moderne, 1986). In prezența unor
astfel de dovezi, cred ca orice comentariu este de prisos.
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SISTEMELE DE AVIOANE
FĂRĂ PILOT ÎN ROMÂNIA
- Pași spre viitor General (ret.) dr. Ion MAGDALENA
Abstract
Avionul fără pilot a devenit o realitate a zilelor noastre. Mai mult, în viitor,
datorită tehnologiilor de vârf, microtehnologiilor și tehnologiei informației,
acest avion va cunoaște o evoluție cu totul specială. Țara noastră, cândva în
primul eșalon al țărilor care au avut aviația și chiar al țărilor producătoare
de avioane militare performante, începe, mai mult prin inițiativa unor oameni
din mediul privat decât prin cel al autorităților, să producă ea însăși UAV-uri.
În cele ce urmează, prezentăm, pe scurt, care sunt preocupările actuale în
domeniu.
Cuvinte-cheie: avion fără pilot, intelligence, supraveghere, recunoaștere,
realizări românești
SISTEMES DES AVION SANS PILOT EN ROUMANIE
Résumé
L’avion sans pilote est devenu une réalité de nos jours. De plus, dans
l’avenir, grâce aux hautes technologies et aux technologies de l’information,
cet avion sans pilote connaitra une évolution tout à fait spéciale. Notre pays,
autrefois dans le premier échelon des pays qui avaient l’aviation et aux pays
productrices des avions militaires performes, commence a produire il-même,
de plus par l’initiative de quelques hommes de milieux prives que par ce des
autorités, des UAV. En ce qui suit, nous en présenterons, brièvement, les
préoccupations actuelles dans ce domaine.
Mots-clefs : avion sans pilote, intelligence, surveillance, reconnaissance,
réalisations roumaines
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1. CONTEXTUL EUROPEAN AL PRODUCERII ȘI ÎNTREBUINȚĂRII
SISTEMELOR DE AVIOANE FĂRĂ PILOT

S

istemele de avioane fără pilot au devenit, în ultima perioadă, o prezență
tot mai importantă în activitățile militare şi civile, ştiinţifice şi economice,
desfășurate de diferite state ale lumii.
Avioanele fără pilot sunt aeronave fără echipaj uman la bord, ce pot fi
comandate la distanță sau pot efectua zboruri în regim autonom, având la bord senzori
dedicați pentru diferite aplicații militare sau civile. Potrivit principiilor siguranței
aeronautice, avioanele fără pilot sunt considerate acele aparate de zbor care sunt
proiectate, construite, operate și menținute în exploatare, iar echipajele lor sunt de
asemenea calificate, în concordanță cu prevederile relevante în materie aeronautică.
Întrebuințarea avioanelor fără pilot a fost statuată, pentru prima dată, prin
prevederile Convenției de le Chicago, din 07 decembrie 1944, care, în Articolul 8,
prevede: „Nici o aeronavă care poate zbura fără pilot nu va putea survola, fără pilot,
teritoriul unui Stat contractant fără a avea o autorizație specială a statului respectiv
şi în conformitate cu prevederile acestei autorizații. Fiecare Stat contractant se
obligă să ia măsurile necesare pentru ca zborul fără pilot al unei asemenea aeronave
în regiunile deschise aeronavelor civile să fie controlat, în așa fel încât să se evite
orice pericol pentru aeronavele civile.”
Începând cu anul 1960, avioanele fără pilot au fost întrebuințate cu predilecție
în domeniul militar, acestea acționând îndeosebi pentru supraveghere şi recunoaștere.
Ulterior, spre sfârșitul secolului XX şi începutul secolului XXI, preocupările pentru
cercetarea - dezvoltarea acestor tipuri de mijloace au dus la apariția unei adevărate
industrii, în cadrul căreia au fost adoptate tehnologii noi, care au permis o diversificare
mare a produselor în domeniu şi o creştere permanentă a performanțelor lor. Au
apărut, astfel, avioanele fără pilot specializate în culegerea de informaţii relevante, la
nivel tactic, operativ şi strategic, pentru descoperirea şi marcarea țintelor şi, mai nou,
pentru lovirea diferitelor obiective.
Un număr însemnat de state europene folosesc avioane fără pilot, mai ales
începând cu cea de a doua jumătate a deceniului opt al secolului XX. Acestea,
pentru început, au importat astfel de mijloace, de la principalii producători – SUA
şi ISRAEL. În ultima perioadă, se remarcă o creştere a interesului statelor europene
pentru dezvoltarea de industrii proprii în acest domeniu, axate pe producerea de
drone de dimensiuni mici şi mijlocii, sisteme de comandă-control, componente şi
diferiţi senzori. Realizările în acest domeniu se bazează, în cea mai mare măsură, pe
rezultatele cercetărilor efectuate cu posibilitățile proprii fiecărui stat.
De asemenea, există programe dezvoltate pe baza colaborării între marii
producători din domeniu, cu precădere pentru producerea avioanelor fără pilot de
altitudine şi anduranță mari, precum şi a celor de luptă, în acest sens remarcânduse colaborarea franco-israeliană pentru realizarea avionului fără pilot HARFANG,
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cea pentru dezvoltarea sistemului nEUROn, dintre firme din Franţa, Suedia, Grecia,
Elveţia, Spania şi Italia. La acestea se adaugă acțiunile desfășurate, în Marea Britanie,
de către compania BAE Sistems, în vederea realizării dronei TARANIS.
2. EXPERIENȚA ROMÂNEASCĂ ÎN DOMENIUL ÎNTREBUINȚĂRII
SISTEMELOR DE AVIOANE FĂRĂ PILOT
În anul 1987, în înzestrarea Aviației Militare Române, a fost introdus
sistemul de avioane de cercetare fără pilot VR-3, de producție sovietică, cu care
a fost dotată o escadrilă de cercetare fără pilot.

Escadrila a fost prevăzută cu 12 avioane fără pilot, reactive, VR-3, un astfel de
avion având viteza de 950 km/h, plafonul maxim de zbor de 5000 m și raza de acțiune
de 200 km. Dintre acestea, opt aparate puteau executa misiuni de fotogrametrie,
iar patru aparate erau specializate pentru cercetare video, pentru care transmiterea
informațiilor se realiza, prin intermediul unei legături radio, către o stație de la sol.
Sistemul de avioane fără pilot VR-3 a fost complet autonom şi dislocabil,
personalul având la dispoziție întregul suport tehnologic necesar pregătirii
sistemelor de comandă şi a echipamentelor, întreținerii la sol, pregătirii pentru
lansare, lansării, recuperării, transportului şi întreținerii aparatelor, precum şi pentru
recepția, procesarea, interpretarea şi transferul informațiilor către eșalonul superior,
beneficiarul misiunilor de cercetare.
La începutul anilor 2000, escadrila de cercetare fără pilot a fost desființată,
iar aparatele de zbor au fost stocate și ulterior casate, mai puțin un exemplar care, în
prezent, se află la Muzeul Aviației Române.
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Introducerea, în anul 1999, în înzestrarea Forțelor Aeriene și echiparea unei
escadrile cu avioane fără pilot de producție americană de tipul SHADOW 600, a
reprezentat un important pas înainte pe linia întrebuințării sistemelor de avioane fără
pilot în Armata României. Escadrila a funcționat, până în anul 2003, în compunerea
Forțelor Aeriene Române, după care a fost trecută în subordinea Direcției Informații
Militare.

Escadrila SHADOW a fost întrebuințată în numeroase acțiuni în teatrele
de operații din afara granițelor, cu rezultate importante în asigurarea cu informații
relevante a forțelor pe timpul ducerii acțiunilor militare.
Pe lângă sistemele de supraveghere, recunoaștere și intelligence, prezentate
mai sus, pentru antrenarea și executarea tragerilor cu mitralierele, artileria și rachetele
sol-aer, de-a lungul timpului, au fost folosite sisteme de avioane fără pilot de
producție românească, din seria A-TM, produse de o întreprindere din Târgu-Mureș,
avionul fără pilot ATT-01, fabricat de Întreprinderea Electromecanica Crângu lui
Bot și sistemul de avioane fără pilot de producție franceză FOX TF-1.
Din cele prezentate mai sus, rezultă că Armata României a fost înzestrată
numai cu sisteme de avioane fără pilot importate, singurele sisteme indigene
folosite fiind cele asigurate pentru antrenarea și executarea tragerilor de către
subunitățile, unitățile și marile unități de mitraliere, artilerie și rachete sol-aer.
3. REALIZĂRI ROMÂNEȘTI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE
AVIOANE FĂRĂ PILOT
În România, au existat preocupări pentru construirea unor tipuri de avioane
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fără pilot, dar acestea, de cele mai multe ori, au rămas la stadiul de proiect, sau au fost
realizate doar la nivelul diferitelor prototipuri sau demonstratoare.
De regulă, activitățile de cercetare-dezvoltare s-au desfășurat în cadrul
institutelor de cercetări de profil și al universităților și, mai nou, de companii private,
pe proiecte finanțate din fonduri proprii.
Până în prezent, nu s-au manifestat preocupări din partea autorităților
guvernamentale române de dezvoltare a unor proiecte de sisteme de avioane fără
pilot, deși evenimentele care au avut loc, în ultima perioadă de timp, pe plan mondial,
au scos în evidență atât necesitatea, cât și importanța folosirii acestor mijloace în
vederea culegerii de informații relevante pentru numeroase domenii de activitate
militare și civile.
În acest context, Institutul Național de Cercetări Aeronautice și Spațiale
(INCAS) a realizat prototipul IAR-T, un mini avion fără pilot cu o greutate de
20 kg, echipat cu un sistem video în timp real, având viteza maximă de 180 km/h,
o anduranță de 30 de minute și raza maximă de acțiune de 10 km. Acesta a fost
conceput pentru a fi utilizat, mai ales, în domeniul cercetărilor științifice, dar, din
lipsa comenzilor, nu a mai fost dezvoltat.

La rândul său, Institutul Național de Aviație S.A., a realizat prototipurile a
două avioane fără pilot ARGUS S și ARGUS XL, ambele fiind în faza de dezvoltare.
Avionul fără pilot ARGUS S a fost conceput pentru a efectua misiuni de
supraveghere, fiind proiectat pentru a avea o greutate maximă de 140 kg și o viteză
maximă de 240 km/h, având o raza de acțiune de 200 km în zbor autonom. Decolarea
si aterizarea sunt radio-comandate de la sol, de un operator, în timp ce zborul de
croazieră se bazează, în întregime, pe sistemele de bord.
Sistemul ARGUS XL este un avion fără pilot în configurație Canard, construit,
în întregime, din materiale composite. Aripile și ampenajele sunt detașabile, iar
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trenul de aterizare principal este o lamă elastică, echipată cu frâne mecanice și nu
este retractabil. Trenul de bot este fix, cu direcție și cu piston oleo-pneumatic.

În cadrul Facultatii de Ştiinţe şi Ingineria Mediului a Universităţii
“Dunărea de Jos” funcționează un Centru de Excelență pe Probleme de Mediu,
unde a fost realizat un avion fără pilot, cu o autonomie de zbor de 150 km, care
poate fi utilizat pentru supraveghere, recunoaștere, efectuarea de hărți cadastrale,
observații de mediu și de biodiversitate.
Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare, din Ministerul
Apărării Naționale, în prezent, dezvoltă microsistemul de avioane fără pilot SACT5BOREAL.

Dezvoltând un proiect de cercetare – dezvoltare, finanțat din fonduri proprii,
Compania S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. a realizat, până în prezent,
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două tipuri de sisteme de avioane fără pilot-țintă ȘOIM-I și ȘOIM-II, mini-sistemul
HIRRUS cu capacități ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) și are în
dezvoltare un sistemul tactic de avioane fără pilot SIGNUS.
Avioanele-țintă ȘOIM-I și ȘOIM-II dezvoltă viteze cuprinse între 50 m/sec.
și 80 m/sec., evoluează la plafoane de 3000 m, cu raze de acțiune de 30 km și de 100
km., au autonomie de o oră și respectiv, șase ore, putând realiza orice cerință pentru
antrenarea și efectuarea tragerilor cu mitralierele, artileria și rachetele cu baza la sol,
în poligoanele de trageri specializate.
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Sistemul HIRRUS este prevăzut să îndeplinească misiuni atât în domeniul
militar, cât și în cel civil, fiind destinat pentru supraveghere și recunoaștere, pentru
culegerea de informații, în timp real, necesare organelor de decizie militare sau
civile în vederea luării de măsuri în consecință. Acesta poate fi echipat cu cameră
girostabilizată de luat vederi pe timp de zi, sensor monocromatic girostabilizat pentru
noapte sau modul foto color pentru zi.

Realizările românești din ultima perioadă, cu pregnanță cele din domeniul
privat, probează capacitatea specialiștilor români de a proiecta și de a produce
sisteme de avioane fără pilot, la un nivel tehnologic comparabil cu cel atins de marii
producători de pe plan mondial, fiind create premisele dezvoltării unei noi subramuri
a industriei aeronautice în România. Însă, posibilitățile de realizare a acestora este
grevată, pe de o parte, de fondurile financiare limitate ale producătorilor și, pe de
altă parte, de interesul scăzut al autorităților statului român de a achiziționa astfel de
sisteme din producția internă .
4. VIITORUL SISTEMELOR DE AVIOANE FĂRĂ PILOT ÎN
ROMÂNIA
În domeniul militar, având în vedere importanța informațiilor, supravegherii
și recunoașterilor în timp real pentru trupe, sistemele de avioane fără pilot, ca urmare
a perfecționării acestora, se vor impune, din ce în ce mai mult, ca mijloace deosebit
de importante în toate etapele pregătirii și ducerii acțiunilor militare, cu influențe
importante asupra rezultatelor.
În aceste condiții, conducerea Armatei României va fi pusă în fața unei decizii
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de o importanță deosebită, privind introducerea în înzestrare a sistemelor de avioane
fără pilot, îndeosebi în domeniile culegerii de informații, supravegherii și recunoașterii
( ISR- intelligence, surveillance, recconaissance), precum și al pregătirii trupelor de
apărare a spațiului aerian cu folosirea sistemelor de avioane fără pilot- țintă.
Deasemenea, participarea Armatei României la acțiuni militare în teatre
de operații în afara granițelor naționale, sub egida ONU, în cadrul NATO sau în
compunerea unor coaliții militare, va impune, ca o cerință de bază, întrebuințarea
sistemelor de avioane fără pilot, atât în câmpul tactic, cât și la nivel operativ sau
strategic. De altfel, una dintre lecțiile învățate a relevat rolul crescând al structurilor
de informații în culegerea, prelucrarea și punerea la dispoziția comandamentelor de
la toate nivelurile, în timp real, a informațiilor necesare acestora, cu folosirea, pe
scară largă, a sistemelor de avioane fără pilot.
În același timp, structurile de forțe speciale, în cadrul acțiunilor pe care le
vor desfășura, vor fi dependente de informațiile în timp real despre obiectivul sau
forțele asupra cărora urmează să acționeze, situație în care informațiile furnizate de
sistemele de avioane fără pilot se vor dovedi a fi deosebit de utile.
O importanță crescândă o va căpăta întrebuințarea sistemelor de avioane fără
pilot de către unitățile militare de tip batalion, ca elemente de bază în culegerea de
informații relevante pentru pregătirea și ducerea acțiunilor împotriva adversarilor,
supravegherea și monitorizarea acestora, precum și pentru determinarea efectelor
loviturilor efectuate asupra forțelor și obiectivelor adversarului.
În domeniu civil, întrebuințarea sistemelor de avioane fără pilot, în România,
este la început de drum. Au existat diferite acțiuni în acest domeniu, dar ele au avut,
de cele mai multe ori, un caracter sporadic, sau au fost zboruri demonstrative.
Experiența dobândită de utilizatorii de astfel de sisteme, pe plan mondial, a
pus în evidență aplicații ce pot fi realizate, practic, în toate domeniile de activitate
sociale, economice și științifice. În această ordine de idei, scoatem în evidență
preocuparea autorităților aeronautice de a găsi modalități concrete de extindere a
folosirii spațiului aerian de către sistemele de avioane fără pilot. De altfel, este de
remarcat faptul că se acționează pentru eliminarea restricțiilor în folosirea spațiului
aerian de către avioanele fără pilot și integrarea acestora în spațiul aerian controlat,
fapt ce va permite extinderea domeniilor în care acestea vor fi întrebuințate.
În prezent, în SUA, FAA (Federal Aviation Administration) a autorizat, pentru
prima oară, ca două sisteme de avioane fără pilot – PUMA și SCAN EAGLE – să
acționeze în domeniul civil, în spațiul aerian controlat. Și acest proces va continua, el
fiind în faze avansate și în alte state.
Trebuie făcută mențiunea că diversificarea aplicațiilor în domeniul civil este
determinată și de multitudinea de senzori cu care pot fi echipate sistemele de avioane
fără pilot. Aceștia pot fi camere de luat vederi pe timp de zi și de noapte, module
pentru fotogrametrie, cartografiere și cadastrare, mijloace de comunicații sau diferite
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aparate pentru analizarea atmosferei și a pământului. La care, evident, se adaugă
senzorii necesari sistemului de navigația și de evitarea coliziunilor.
Pe această bază, este de așteptat ca folosirea sistemelor de avioane fără pilot,
în activitatea cotidiană sau în situații de urgență, în domeniul afacerilor interne,
să vizeze supravegherea și monitorizarea granițelor, a traficului rutier și a zonelor
în care s-au produs dezastre și catastrofe naturale, pentru determinarea efectelor
dezastrelor și calamităților naturale, căutarea-salvarea supraviețuitorilor, precum
și pentru supravegherea și monitorizarea structurilor critice. De exemplu, în cazul
accidentului aviatic din ianuarie, din Munții Apuseni putea fi folosită o dronă
specializată în căutare, iar salvarea acestor oameni s-ar fi putut realiza doar în câteva
ore, sau în câteva zeci de minute, adică în intervalul de timp necesar ajungerii acolo
a unei mașini de teren echipată cu mijloace de salvare sau a unui elicopter echipat cu
sisteme de navigația în condiții grele și cu mijloace de intervenția medicală calificată.
În domeniul agriculturii, sistemele de avioane fără pilot, prevăzute cu senzori
specializați, vor fi întrebuințate pentru supravegherea și monitorizarea culturilor,
determinarea gradului de creștere al acestora, sesizarea și evaluarea apariției și
răspândirii dăunătorilor, supravegherea și monitorizarea turmelor de animale în
zonele de pășunat, supravegherea sistemelor de irigații, ridicarea datelor necesare
efectuării lucrărilor de cadastrare a terenurilor agricole și neagricole, pădurilor și
localităților, precum și pentru realizarea protecției proprietății agricole.
Un domeniu în care sistemele de avioane fără pilot vor avea o întrebuințare
pe scară largă va fi cel al protecției mediului înconjurător, domeniu în care
aplicațiile vor viza îndeosebi monitorizarea mediului înconjurător și a modificărilor
climatice, supravegherea și cercetarea pădurilor, recensământul animalelor sălbatice,
determinarea nivelurilor de poluare a atmosferei, solului și apelor în locurile unde
s-au produs dezastre și calamități naturale, supravegherea și monitorizarea cursurilor
de apă și a Deltei Dunării, inspectarea digurilor și a lucrărilor de protecție împotriva
inundațiilor, ridicarea datelor pentru realizarea hărților bazinelor hidrografice,
precum și a fotogramelor pentru ariile de interes aparținând acestora, cercetarea și
monitorizarea surselor de poluare și a ariilor poluate, supravegherea incidentelor de
mediu, îndeosebi la centralele nucleare și societățile cu un ridicat grad de risc pentru
poluarea atmosferei, solului și apelor.
Aplicații importante vor putea fi realizate și în domeniul transporturilor
pentru supravegherea și monitorizarea transporturilor pe Fluviul Dunărea și pe
principalele căi de transport, supravegherea și monitorizarea activităților portuare și
în nodurile mari de comunicații feroviare.
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Un program deosebit de important la care România va fi parte este programul
ALLIANCE GROUND SURVEILLANCE (AGS). Acesta se va realiza la o
inițiativă a NATO, adoptată în cadrul Summit-ului de la Chicago, din mai 2012, la
care au aderat, până în prezent, 14 state. Se intenționează să se achiziționeze cinci
avioane fără pilot GLOBAL HAWK și sistemele de comandă control necesare.
Sistemul va fi operațional, începând cu anul 2017, și va fi operat de o structură a
NATO, urmând ca informațiile obținute să fie puse la dispoziția tuturor celor 28 de
state membre ale NATO.
Sistemul AGS va fi capabil să realizeze supravegherea unei suprafețe extinse
de teren, cu platforme care vor acționa de la înălțimi mari, pe perioade lungi de timp,
în orice condiții de timp și stare a vremii. Baza principală de operații va fi dispusă în
Baza Aeriană SIGONNELA, din Italia.
O nouă direcție probabilă de acțiune a României, în viitor, a fost deschisă
de Summit-ul Consiliului European, din decembrie 2013, în cadrul căruia au fost
analizate problemele participării statelor membre ale Uniunii Europene la realizarea
a patru programe menite să dezvolte capacitatea statelor europene să acționeze în
situații de criză:
- alimentarea în aer;
- comunicațiile prin sateliți;
- securitatea informatică;
- sistemele de avioane fără pilot.
Pornind de la necesitatea dezvoltării unui sistem european de avioane fără
pilot, s-a căzut de acord asupra constituirii unui grup de lucru care să elaboreze
cerințele și descrierea tehnică pentru un sistem de medie altitudine și mare
anduranță (MALE), la care statele membre urmează să confirme intenția lor de a
participa.
Dezvoltarea unui program național de producere a sistemelor de avioane
fără pilot ar putea fi răspunsul României la provocările începutului de mileniu,
printre care informația relevantă și oportună, cu atât mai mult cea în timp real, va
juca un rol din ce în ce mai mare în noul tip de management bazat pe informaație în
timp real și cunoaștere profundă al tuturor domeniilor de activitate. Având la bază
experiența deja căpătată atât în domeniul utilizării diferitelor sisteme de avioane fără
pilot, cât și în cel al producerii de astfel de sisteme, se impune cu necesitate să se
dezvolte un program propriu de avioane fără pilot, pentru acoperirea necesităților
domeniului militar și ale celui civil.
Un prim pas ar putea fi realizarea unui avion fără pilot cu întrebuințare duală –
civilă și militară – , cu greutate mai mică de 150 de kilograme, pe baza unor cerințe
operaționale elaborate de principalii utilizatori de astfel de sisteme.
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ÎN LOC DE CONCLUZIE
Evident, acestea sunt doar câteva dintre posibilele aplicații ale avioanelor
fără pilot, ale așa-numitelor UAV-uri. Dar performanțele tehnice în ceea ce privește
navigația, evitarea coliziunilor, fotogrametria, folosirea tehnologiei amplificării
undelor în crearea unor efecte benefice sau, dimpotrivă, dezastruoase, termolocația
etc. impun deja folosirea unor astfel de mijloace pilotate de la sol.
Faptul că rachetele spațiale transportă în cosmos, pe satelitul natural al
pământului, pe diferite planete și chiar pentru monitorizarea Soarelui, module
fără oameni la bord, care se alimentează cu energie solară și îndeplinesc o serie de
misiuni extrem de importante (luarea și analizare diferitelor probe din sol, măsurarea
umidității, a temperaturii, a gravitației a nivelul de radiații etc.) arată că, azi, și cu atât
mai mult mâine, tehnologia acționării de la distanță a diferitelor dispozitive permite,
practic, orice.
Acesta este, de fapt viitorul. Înseși farfuriile zburătoare par a nu fi altceva
decât niște drone extrem de perfecționat, care folosesc tehnologii speciale și energii
pe care noi, deocamdată, nu le cunoaștem. Dar, de vreme ce ni le imaginăm, este clar
că sunt posibile. Probabil că, într-un timp foarte scurt, performanțele în realizarea
unor mijloace fără pilot - avioanele fiind cap de afiș, întrucât spațiul este nemărginit
- vor atinge cote incredibile.
O astfel de posibilă viitoare explozie a producerii și folosirii dronelor pornește
din cel puțin două cerințe excepțional:
- cerința de a avea informații în timp real, de a acționa imediat, cu efect maxim,
oriunde, nu numai în domeniul militar și în război, ci acolo unde omul are nevoie;
- cerința de a proteja ființa umană.

HIRRUS
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CĂLĂTORIE SEMANTICĂ
PRIN „LETOPISEȚUL ȚĂRII MOLDOVEI”
Coordonator: Prof. univ. dr. Maria-Magdalena JIANU1
(Echipa de cercetare: Corina TĂBĂRAȘ, Mădălina CIOBOTARU,
Cristina COZARU, Florentina DUMITRU, Violeta TUDOR)2
CUVÂNT ÎNAINTE

I

nteresul filologic pentru caracteristicile lexicale
ale textelor medievale a fost o preocupare
cu precădere a perioadei de dinainte de 1989;
după acest moment, experiențele lingvistice pe
care fiecare stat din Uniunea Europeană le-a trăit
(bilingvismul, influența excesivă a unor limbi
internaționale), cu toate cauzele care le-au generat,
au făcut ca, în 2014, să ne aflăm în fața unei
propuneri europene lăudabile și utile ‑ invitația
spre aplecare a specialiștilor asupra literaturilor
și limbilor vechi, în ideea menținerii interesului
pentru identitățile statale, pentru specificul local și,
mai ales, pentru limbile naționale.
În acest spirit, am lansat un apel studenților de
la specializarea Limba și literatura română- limba și
literatura străină de la Facultatea de Limbi Străine
a Universității „Dimitrie Cantemir” din București,
prezentat în cadrul activităților de seminar din
semestrul I și valorizabil, concret, prin cercetări asupra diverselor terminologii care
apar utilizate în ceea ce noi admitem că este prima cronică autohtonă, Letopisețul
Țării Moldovei, de Grigore Ureche.
Am fost plăcut surprinsă să constat rapiditatea cu care studentele mele au
trecut, în primul rând, la lectura unui text cu multe capcane lexicale, morfologice
și sintactice (apreciez răbdarea lecturii, neuitând că mulți tineri, astăzi, își citesc,
eventual, mail-urile ori site-uri atractive pentru vârsta lor) și, în al doilea rând, la
selectarea atentă a unităților care au constituit preocuparea fiecăreia și explicitarea
<?>
2

Titular de curs Limba română contemporană
Studenți, anul II, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir)

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

285

UNIVERS ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC
lor prin recursul la dicționarele de specialitate.
Consider că aceste cercetări vor putea fi valorificate într-un context mai amplu
și că, până la acel moment, merită să constituie o lectură interesantă despre anumite
terminologii dintr-un text care, pentru mulți contemporani, ar putea fi catalogat ca
prăfuit. (Prof. univ. dr. Maria-Magdalena JIANU)
FOREWORD
Prof. Maria-Magdalena JIANU, Ph.D
The linguistic interest in the lexical features of the mediaeval works used
to be a special concern mostly before 1989; later, all the linguistic approaches the
European Union member states experienced, among which the bilingual trends, the
excessive influence of some international languages etc., with all the issues they
generated, led to a European remarkable and useful proposal, now, in 2014, in the
form of an invitation addressed to the specialists towards the study and research of
old languages and literatures, to maintaining concern in the countries’ identity, local
tradition and, mainly, in national languages.
To this aim, I have tried to raise the students’ interest specializing in Romanian
Language and Literature – the Faculty of Foreign Languages of the “Dimitrie
Cantemir” Christian University of Bucharest, and to maximize, during the first
semester seminar classes, the research studies on the various terminology issues met
in what we admit to be the first Romanian chronicle entitled “The Chronicle of the
Moldavian Country” (“Letopiseţul Ţării Moldovei”), by Grigore Ureche.
I have been much surprised to find out the rapid feed back my students had,
first of all by reading a text with numerous lexical, morphological and syntactic
catches (I have very much appreciated their patience in reading the old texts, while
nowadays many youngsters use to read only e-mails or attractive sites for their age),
and secondly by attentively selecting those units representing their personal target
and their explanations after having searched in special dictionaries.
I think these research works could be maximized in a rather larger context ,
and so far, it is worth becoming an interesting reading about the terminology of a text
which, for more of us, could be considered a bit “obsolete”.
TERMINOLOGIE CULINARĂ
Corina TĂBARAȘ

P

rezentarea de față are ca obiect de studiu terminologia culinară, utilizată în
cronica lui Grigore Ureche. In vederea identificării obiective a elementelor
care susțin tema aleasă, am recurs la Dicționarul Explicativ al Limbii Romane (DEX),
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la dicționarele de sinonime, de arhaisme, precum si la sursele de informaţie online .
Textul lui Grigore Ureche, Letopisețul Tarii Moldovei , acoperă perioada
1359-1594 și este o foarte importantă sursă de informaţii despre viața, evenimentele
și personalităţile din Moldova, fiind printre primele texte laice literare din limba
romana. Datorită dimensiunii ei, precum și informațiilor pe care le conține, este,
probabil, cel mai important document românesc din secolul al XVII- lea. Terminologia
culinară are în cronică o pondere de 15 %, din totalul termenilor 10 % regăsindu-se la
nivelul limbii actuale, altele trecând la regionalisme si arhaisme iar altele dispărând
din uz. Ca metodă de lucru, voi prezenta terminologia culinară, stabilind etimologia
și sensul din context al tuturor termenilor ce se încadrează în obiectul meu de studiu.
Pondere termenilor culinari în „Letopiseț…” se prezintă în Diagramele nr. 1
și nr. 2

Culinari
Neculinari

Diagrama nr. 1 Pondere termenilor culinari în Letopiseț

33%
67%

Dispăruți sau rari
Prezenți în limba
actuală

Diagrama nr. 2 Ponderea termenilor din Letopiseț prezenți în limba actuală
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B.
Bucate - alimente, cereale în varianta populară. Termenul de bucate mai este
întâlnit în forma aceasta şi în zilele noastre; din lat. buccata.
Băutură - lichid care poate fi băut pentru a opri setea. (regional, beutură ).
Ambele forme se folosesc şi astăzi; din lat. bibitura.
C.
Carne - nume dat țesutului muscular al corpului omenesc sau al animalelor. În
textul nostru, el este folosit cu sensul de aliment . Este folosit în limba noastră sub
aceeași formă; din lat. caro, carnis.
Cofeturi - diverse sortimente de bomboane. Este un cuvânt pe care limba
noastră nu îl mai întrebuințează sub aceasta formă, sau îl întrebuințează foarte rar;
din neogreaca ko[n]féta.
Colaci - un fel de pâine în forma de inel împletită din mai multe suluri de coca.
Este prezent în limba noastră sub aceeași forma în anumite regiuni ale țării noastre;
din sl. Kolaci.
D.
Dulceți - cu singularul „dulceață” și actuala forma de plural „dulcețuri”.
Însușirea de a fi dulce
F.
Flămânziciune - cu actuala forma (foamete) - lipsă mare, generală și prelungită
de mâncare. Flămânziciune este un termen ieșit din uzul curent (se folosește uneori
cu sens depreciativ sau în glumă binevoitoare: „Fămânziciunea sta mi-a mâncat toate
alimentele din cămară!”); din lat. fames, -is.
Fripturile - fel de mâncare constând în carne friptă. Acest termen este folosit
încă în limba noastră; din lat. frictura.
G.
Grâu - cereale. Este un termen actual în limba noastră originea sa fiind latină,
granum.
H.
Hrană - mâncare, masă. Acest termen încă se găsește în această formă în limba
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noastră actuală. Este un cuvânt de origine slavă, hrana.
I.
Imbir - cu actuala sa forma „ghimbir”. Ghimbirul este o plantă originară din
India, a cărei rădăcină are gustul piperului.
L.
Lapte - în text are sensul de aliment. Este un termen actual în limbă, originea
sa fiind latină, lac, -ctis.
M.
Marmaziu - vin (regionalism) Vin de Malvazia.
Masă - contextual are sensul de ospăț, bucate, din lat. mensa
Miere - contextual are sensul de aliment. Nu este un cuvânt ieșit din uzul
limbii; din lat. mel.
Mirodenie - ingredient, condiment. Este un cuvânt des întâlnit în limba noastră.
Muscatiu - nucșoară. În varianta aceasta nu se mai găsește în limba noastră.
O.
Orez - folosit în text cu sensul de aliment, cereală. Încă se găsește în această
formă în limba noastră; din bg. oriz.
Ospăț - este folosit în text cu sensul de masa îmbelșugată; din lat. hospitium.
P.
Pâine - folosit în text cu sensul de aliment, este folosit în limba noastră actuală
în aceasta formă; din lat. panis.
Peste - folosit contextual cu sensul de (fel de mâncare).
Piper - condiment, ingredient. Este un termen actual, originea sa fiind
neogreaca- pipéri.
R.
Ravent - folosit contextual cu sensul de condiment, ingredient, este o plantă
originară din Tibet
Roadă - termen popular ce desemnează un fruct.
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S.
Saim-seim - dieta poloneză.
Scoarța dulce - ingredient . forma s-a actuala fiind scorțișoară.
U.
Unt - folosit contextual cu sensul de aliment; acest termen se găsește în
continuare în această formă în limba noastră; din lat. unctum.
V.
Vin – băutură; din lat. vinum.
Concluzie
Termenii culinari din „Letopiseț” se folosesc și azi, majoritatea dintre ei în
formă neschimbată. Chiar dacă limba română a evoluat și și-a îmbogățit substanțial
fondul de cuvinte, fiind în pas cu cerințele actuale ale comunicării, faptul că, în
domeniul culinar, aproape toți termenii folosiți de Grigore Ureche ne sunt cunoscuți
(se întrebuințează și azi) reprezintă o dovadă a continuității limbii, a stabilității și
valorii sale sintactice, semantice și artistice (expresive).
TERMINOLOGIE MILITARĂ
Mădălina CIOBOTARU și Cristina COZARU

L

ucrarea de faţă prezintă sinteza unor cercetări realizate pe tema
terminologiei militare din Letopisețul Ţării Moldovei de Grigore Ureche,
publicat la Editura Gramar în anul 2009. În vederea efectuării acestui subiect, am
recurs la următoarele surse: Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a III-a,
2009, revăzută și adăugită, Dicționar analogic și de sinonime al limbii române
(Editura Sanda, 2002), Dicţionar de arhaisme și regionalisme (Editura Vox, 2009),
precum și la sursele online: dexonline.ro, dictionardesinonime.ro.
Letopisețul Ţării Moldovei se încadrează în literatura istorică românească,
reprezentând una dintre primele scrieri importante ale literaturii române, portretul
literar al lui Stefan cel Mare – domnitor al Moldovei, rămânând nedezmințit unul
foarte bine conturat dintre cele scrise, dar, din păcate, puţin înțeles în profunzimile
mesajului său.
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Terminologia militară are în text o pondere extinsă. Analiza precisă a
termenilor de specialitate a arătat ca 45% dintre aceștia sunt de proveniență latină
(arme, săgeată, tun), 15% sunt proveniți din limba rusa/poloneză (puşcă, roată),
14 % din limba slavă (dajdie), 6% de proveniență turcă (beșlii), 5% de proveniență
maghiară (pârcălab), 5% provin din limba bulgară (sabie), în timp ce restul de 10%
au etimologii necunoscute. De asemenea, din totalul de 47 termeni înregistrați, unii
se regăsesc la nivelul limbii actuale (arme, sabie, săgeată, suliță, cal, oaste, puşcă,
tun), iar alții dobândesc valoare arhaică sau regională a limbii române, cum ar fi polc,
olăcar, cazac, dabilă, hânsari, beșlii, buzdugan, cazac, crijaci.
O distribuție a originii termenilor se prezintă în Diagrama nr. 3.
Latină
Rusă/poloneza
Slavă
Turcă
Maghiară
Bulgară
Necunoscute

Diagrama nr. 3 Proveniența termenilor militari folosiți în Letopiseț
Prezentăm, în continuare, în ordine alfabetică, termenii care apar în Letopisețul
Ţării Moldovei, pe care îi vom explica, precizând etimologiile și sensurile cu care
au fost înregistrați in context. Dintre aceștia, o parte se regăsesc astăzi în anumite
proverbe și expresii: cal (Calul bătrân cu greu se învață la ham, Calul de dar nu se
caută la dinți), sabie (Capul plecat sabia nu îl taie), război, armă, suliță (soarele s-a
ridicat de trei suliţi pe cer), oaste (Oastea Domnului), iar un număr de aproximativ
12 termeni au format nume proprii (Cazacu, Buzdugan, Calu, Călăreţu, Pușcaș ș.a.).
A.
Arme = Obiect, unealtă, aparat, mașină care servește în lupta împotriva
inamicului, la vânat, mijloc de luptă; lat. arma.
Au săgetatu = A lovi, a răni, a ucide cu săgeata, a străpunge cu săgeata (rănind
sau omorând), lat. sagittare.
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B.
Bate = a ataca, a asalta o cetate, lat. batt(u)ere.
Beleag = Tabără de adunare si regrupare a oastei, bulgara. bĕležka = semn.
Beșlii, caripiţi = ostași turci, cavalerie ușoară; în Moldova, corp de călăreți
fruntași, compus din turci sau tătari; turca. beşli
Buzdugan = Măciucă sau ghioagă de fier (cu măciulia țintuită), folosită în
vechime ca armă de luptă sau ca semn al puterii domnești; turca. bozdoğan.
C.
Cal = animal domestic din familia solipedelor, care servea la tras, călărit şi
transport; lat. caballus
Carăle = car = 1. Vehicul terestru încăpător, cu patru roți, cu tracțiune animală,
folosit la tară pentru transportarea poverilor; lat. carrus
Cauzilieri = soldaţi turci din garda sultanului
Cazac = membru al unei colectivități etnice rusești care a colonizat odinioară
anumite regiuni ale statului moscovit şi care în schimbul unor privilegii, era obligat
să apere ţara împotriva invaziilor; rusă: kazak
Călăreţi = (Persoană) care călărește, (sportiv) care practică călăria, soldat din
cavalerie; lat. caballaricius.
Crijaci, crizeci = cavaleri teutoni, cruciați
D.
Dabilă = sens contextual de mârţoagă (reg.); Dex: Impozit, dare, bir. Etimologie
necunoscută; astăzi = cal slab, neîngrijit.
Dajde = Impozit, dare, bir, tribut turcilor; slava. dažda.
Dobândă = izbândă, biruință, pradă de război, Azi: Folos, interes, procent;
slava. dobyti (dobondon)
Dorobani = mercenari pedeștri în oastea Moldovei.
Gloate (de oșteni) = oaste de ţară, pedestrime recrutată din ţară; slava. glota.
H.
Halca = 1. Verigă, cerc (de metal), Scoabă sau legătură de fier la ziduri; 2. Cerc
de fier prin care se arunca, din galop, sulița la jocul oriental numit gerid; turca. halka
Hatman = 1. Boier de divan în Moldova, care era însărcinat de domn cu
comanda întregii oștiri, având în același timp și funcția de pârcălab și portar al
Sucevei; 2. Titlu purtat de marii comandanți ai oștilor polone și ai celor căzăcești;
persoană având acest titlu; poloneză: hetman.
292

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 1(17)/2014

UNIVERS ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC
herb.

Hier = herb, stemă a unei țări, blazon al unei familii nobiliare; Din poloneză

Hânsari = contextual de numele ostaşilor de strânsură şi de pradă sub Ştefan
cel Mare, a fost înregistrat în DEX ca Hoț, tâlhar, soldat din călărimea ușoară, care nu
avea leafă, era răsplătit din prada luată de la dușmani; slavona honsarĭ.
I.
Ierbărie = depozit de praf de pușcă; lat. herba.
Împresura, a ~ = a ataca, a cuceri; lat. Impressoriare (< pressorium)
J.
Joimiri = Mercenar polonez, soldați poloni în leafă; din poloneza. zołnierz
M.
Meşterşug = formă rară de la meșteșug = șiretenie, artă militară; maghiară,
mesterség
Mutaferachi = călăreți turci
N.
Năvrapi = oșteni turci; slavă: navrapŭ = jaf
O.
Oste, oşti = 1. Armată, serviciu militar, (rar) oșteni, soldați. (Fig.) mulțime; 2.
Război, luptă, bătălie; lat. hostis, -em = duşman.
P.
Pârcălab = 1. Titlu dat în evul mediu, în țările românești, persoanelor
însărcinate cu conducerea unui județ, a unui ținut, a unei cetăți, având atribuții militare,
administrative și judecătorești; persoană care purta acest titlu. 2. Administrator
al satelor boierești și mănăstirești, în evul mediu; (mai târziu) primar (rural); din
maghiara, porkoláb.
Pedestru = 1. (Astăzi rar) Care merge, care călătorește pe jos, Pieton, latina.
pedester, -tris.
Polcu = Unitate militară în Ţările Romane la sfârșitul Evului Mediu,
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corespunzătoare regimentului; din rusa, polk
Porușnic = Căpetenie militară polonă, locotenent, ofițer; rusa. porúčik
Pușcă = Armă de foc portativă și individuală cu patul de lemn și cu țeava
lungă; din magh. puska, pol. puszka, rusa, pușka.
R.
Război = Conflict armat (de durată) între două sau mai multe grupuri, categorii
sociale sau state, pentru realizarea unor interese economice și politice; răzbel; Slava;
razboj = ucidere, jaf.
Roată = Unitate militară cu un efectiv aproximativ egal cu cel al unei companii;
din rus., poloneza, rota.
S.
Sabiia, Sabie = cu sens contextual de armă de mână atârnată în partea stângă,
a fost înregistrat în DEX: 1. Armă tăioasă formată dintr-o lamă lungă de oțel ascuțită
la vârf și pe una dintre laturi și fixată într-un mâner; din bulgara, sabja.
Sangeac = steag otoman de culoare verde; din turca sancak
S-au încălăratu = A se urca pe cal; a încăleca. – în + călare; lat. caballaris
Săgeată = 1. Vergea de lemn, cu un vârf ascuțit (de fier, os, piatră) la un capăt,
iar la celălalt cu două aripioare înguste, folosită în trecut (la unele populații și astăzi)
ca proiectil de vânătoare sau de luptă, aruncată dintr-un arc încordat, lat. sagitta
Sfadă = luptă, război; slav svada
Silihtar = 1. Mare demnitar la turci, care purta sabia sultanului; avea în grijă
armele unui mare vizir. 2. Spătărel sau armaș în ierarhia imperiului otoman.
Sol = Persoană trimisă (oficial) undeva pentru o misiune; spec. emisar
însărcinat să ducă tratative oficiale în numele unei țări sau al unui suveran (din evul
mediu); slavă solŭ.
Spată = Sabie cu lamă lungă, dreaptă și lată, cu două tăișuri; lat. spatha.
Suliță = sens contextual de armă de împuns. Armă de atac formată dintr-o
prăjină de lemn terminată cu un vârf de fier ascuțit, folosită mai ales în Antichitate și
în Evul Mediu; lance; slavă: sulica.
Ştiţ = (reg.) 1. bucată de fier care se fixează pe partea exterioară a benghiușului
de la car. 2. Fiecare dintre cele două șine de fier care leagă cracii căruței de osie și
de cruce.
T.
tonus.
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Concluzie
Deși o mare parte din termenii miliari care se foloseau în vremea lui Grigore
Ureche și, în general, în vechime nu mai sunt de actualitate, datorită progreselor foarte
rapide care s-au realizat în fabricarea armamentelor și în modernizarea politicilor,
strategiilor, artei operative și tacticii armatelor ‑ inclusiv ale armatei din România ‑,
cea mai mare parte a termenilor militari conținuți în Letopiseț sunt încă prezenți în
limba actuală, mai ales în manuale și cărți de istorie, dar și în texte literare, în eseuri
și alte genuri publicistice.
Bibliografie
1. ***, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române,Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti 1998;
2. Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche, Editura Gramar, 2009.
3. ***, Dicţionarul explicativ al limbii române (editia a III-a, 2009, revăzută
si adaugită)
4. ***, Dicţionar analogic și de sinonime al limbii române (Editura Sanda,
2002)
5. Dicţionar de arhaisme și regionalisme (Editura Vox, 2009)
6. www.regionalisme.ro
7. dexonline.ro
8. dictionardesinonime.ro.
VESTIMENTAȚIE ȘI ACCESORII
Florentina DUMITRU

L

ucrarea de faţă are ca obiect de studiu terminologia referitoare la
vestimentație și accesorii din “Letopisețul Ţării Moldovei” de Grigore
Ureche. Pentru identificarea concretă a elementelor ce aparţin acestei teme, am apelat
la textul fundamental “Letopisețul Ţării Moldovei” de Grigore Ureche, Editura
Minerva, București 1973, la “Dicționarul Explicativ al Limbii Române”, Academia
Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic,
București 1998, precum și la sursele online:
- http://www.dictionare-online.ro/dictionar-arhaisme-regionalisme.php;
- http://www.webdex.ro/online/dictionar_de_arhaisme_si_regionalisme .
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Analiza aplicată a termenilor specializați pentru Vestimentație și accesorii a
demonstrat că 60% sunt de proveniență latină, 20% sunt de proveniență slavă, 6,6%
sunt de provenință rusă, 6,6% sunt de provenință italiană. De asemenea, din totalul de
14 termeni, se observă conservarea, in limba actuală, a 8 dintre ei (argint, argintărie,
cămăși, coroană, cruce, haină, rublă, steag), ceilalți trecând fie in limba regională,
fie fiind identificați exclusiv în varianta arhaică a românei (galbeni, odor, podoabă,
raventu, veșmânt, visterie).
Proveniența şi ponderea acestor termeni sunt prezentate în Diagramele nr. 4
şi nr. 5

Latină
Slavă
Rusă
Italiană

Diagrama nr. 4 Proveniența termenilor de vestimentație din Letopiseț

Consevate în
limba actuală

33%
67%

Dispărute sau
devenite
regionalisme

Diagrama nr. 5 Procentul regăsirii termenilor de vestimentație din Letopiseț
în limba română actuală
Prezentăm, in continuare, în ordine alfabetică, termenii corespunzând temei
noastre, pe care îi vom explica, stabilind etimologiile si sensurile contextuale:
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A.
Argint - cu sens contextual de metal prețios, a fost înregistrat în DEX ca: metal
prețios de culoare albă strălucitoare, maleabil si ductil, cu o mare conductibilitate
electric. (lat. Argentatum);
Argintărie - cu sens contextual de metal prețios, a fost înregistrat în DEX ca: 1.
Obiecte din argint; 2. Magazin în care se vând obiecte din argint. (lat. Argentatum);
C.
Cămăși, cămeșă - cu sens contextual de obiect de vestimentație, a fost
înregistrat în DEX ca: îmbrăcăminte de pânză care acoperă partea de sus a corpului
şi care se poartă pe piele. (lat. Carnisia);
Coroană - cu sens contextual de obiect de metal care se pune pe cap ca semn
al suveranității, a fost înregistrat în DEX ca: podoabă de cap, purtată de persoane
suverane (ca semn al demnității lor). (lat. Corona);
Cruce - cu sens contextual de obiect care constituie simbolul credinței creștine,
a fost înregistrat în DEX ca: obiect format din două bucăți de lemn, de piatră, de
lemn, de metale prețioase etc. așezate perpendicular şi simetric una peste alta şi
constituind simbolul credinței creștine. (lat. crux, -cis);
G.
Galbeni - cu sens contextual de monedă din aur, a fost înregistrat în DEX ca:
monedă de aur străină cu circulaţie şi în Moldova în sec. al XIX-lea. (lat. Galbinus);
H.
Haină- cu sens contextual de obiect de vestimentație, a fost înregistrat în
DEX ca: termen generic pentru obiectele de îmbrăcăminte (în special) bărbătești;
îmbrăcăminte bărbătească pentru partea de sus a corpului; sacou; veșmânt lung şi
larg care acoperă tot corpul. (sl. haljina);
O.
Odor - cu sens contextual de bijuterie, a fost înregistrat în DEX ca: obiect
lucrat dintr-un metal prețios (împodobit cu pietre scumpe); obiect de (mare) preț,
giuvaier. (lat. odor);
Podoabă - cu sens contextual de bijuterie, a fost înregistrat în DEX ca: obiect
care înfrumusețează pe cineva sau ceva; găteală, ornament; lucru de preț, de valoare,
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odor, bijuterie. (sl. podoba);
R.
Raventu (ravenat) - cu sens contextual de mozaic, podoabă care îmbracă
o cameră, a fost înregistrat în DEX ca: mozaic caracteristic pentru arhitectura
bizantină din Ravenna. (it. Ravennate);
Rublă - cu sens contextual de monedă din argint, a fost înregistrat în DEX ca:
nume dat în trecut monedelor străine din argint. (rus. Rubl);
S.
Steag - cu sens contextual de drapel, a fost înregistrat în DEX ca: piesă de stofă
atașată la un suport, purtând culorile, emblemele unui națiuni, ale unui stat, ale unei
unități militare sau ale unei organizaţii servind ca semn distinctiv al acestora. (sl.
stĕgu”);
V.
Veșmânt - cu sens contextual de obiect de vestimentație, a fost înregistrat în
DEX ca: nume generic pentru un obiect de îmbrăcăminte. (lat. Vestimentum);
Vistierie - cu sens contextual de tezaur, a fost înregistrat în DEX ca: tezaurul
unui Stat. (lat. Vestiarium).
Un număr de șase termeni se regăsesc în expresii, proverbe, zicători (argintviu, a-i lua cămașa de pe el, a duce crucea, galben ca ceara, a-şi da haina de pe
el, a ridica steagul alb), cinci termeni au capacități derivative extinse ( argintărie,
argintat, încrucișat, încoronat, împodobit, îngălbenit ), altele au format nume proprii
( râul Galben, Stegărescu etc.).
Concluzie
Deși termenii care prezintă vestimentația au o mobilitate foarte mare și o
circulație intensă intraregională și interregională, constatăm, totuși, că termenii
vestimentari din Letopiseț, la fel ca și cei culinari, au fost foarte bine conservați în
limba actuală, procentajul lor fiind de peste 60 la sută. Și acest argument arată că,
deși limba română este o limbă deschisă, care asimilează rapid cuvinte utile din toate
celelalte limbi care se vorbesc pe Terra și care intră în contact cu limba noastră, ea
are și capacitatea de a-și proteja fondul principal de cuvinte și de a păstra structura
lexicală și gramaticală pe termen foarte lung a limbii scris și a celei vorbite.
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TERMINOLOGIA REFERITOARE LA RANGURI ȘI FUNCȚII
SOCIALE
Violeta TUDOR

L

ucrarea noastră are ca tema de studiu rangurile si funcțiile sociale din
„Letopisețul Țării Moldovei” de Grigore Ureche, Editura Minerva,
Bucureşti 1973. Pentru decodificarea acestora, am recurs la Dicționarul explicativ
al limbii romane, Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan, Editura
Univers Enciclopedic Bucureşti 1998.
Terminologia legată de ranguri și funcții sociale are în text o pondere limitată.
Analiza termenilor a demonstrat ca 43% din cuvinte au origine slavă, 6,3% neogreacă,
respectiv poloneză, iar 12,5 % latina, maghiara, franceza și de origine necunoscuta.
Din totalul de 16 termeni, 5 dintre ei se folosesc în limba actuală, în variantele ei
colocviale: vodă, împărat, stăpân , crai, vameș.
Situația acestor termeni se prezintă în Diagramele nr. 6 și 7
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Slavă
Neogreacă
Latină și altele

Diagrama nr. 6 Originea termenilor din Letopiseț referitoare la ranguri și
funcții sociale

31%
69%

Prezenți în limba
actuală
Dispăruți sau
folosiți doar de
către specialiști

Diagrama nr. 7 Procentul regăsirii în limba actuală a termenilor din Letopiseț
referitori la ranguri și funcții sociale
În continuare, prezentăm termenii din Letopiseț referitori la ranguri și funcții
sociale și semnificațiile lor.
- Vodă = sens contextual dat Domnitorilor Țării Româneşti, adăugat de obicei
după numele lor, principe, rege, domnitor. Provine din sl. voja
- Împărat= suveran absolut al unui imperiu, stăpân, conducător, provine din
lat. imperator.
- Stăpân = persoană în a cărei proprietate se găsește un bun material, provine
din slavona, stopanu
- Crai= (Astăzi, poetic sau in basme) , împărat, rege, domnitor. Provine din
slavonă krali
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- Logofăt= (În Evul mediu, în Țara Românească și în Moldova) Titlu de mare
dregător în ierarhia boierilor romani, membru al sfatului domnesc. Provine din ngr.
logothetis.
- Vornic = (În Evul Mediu și în Tarile Romane) Mare dregător din Sfatul
domnesc, însărcinat cu supravegherea Curții, conducerea treburilor interne ale Țării,
având și atribuții judecătorești. Provine din slavona, dvorĭnikŭ.
- Pârcălab = Titlu dat în Evul Mediu, în Ţările Românești, persoanelor
însărcinate cu conducerea unui județ, a unui ținut, a unei cetăți, având atribuții
militare, administrative și judecătorești; persoană care purta acest titlu. Provine din
magh. porkoláb.
- Hatman = (În Evul Mediu) 1. Boier de divan în Moldova, care era însărcinat
de domn cu comanda întregii oștiri, având în același timp și funcția de pârcălab și
portar al Sucevei; mare spătar; titlu purtat de acest boier. Din pol. hetman.
- Postelnic = (În Evul Mediu, în Țara Românească și în Moldova). Titlu dat
unui mare boier, membru al sfatului domnesc, care avea în grijă camera de dormit a
domnului și organiza audiențele la domn; din sl. posteĩlnikŭ.
- Paharnic = (În Evul Mediu, în Țara Românească și în Moldova), titlu dat
boierului de la curtea domnilor români care avea grijă de băutura domnului, iar în
împrejurări deosebite sau la sărbători îl servea personal pe domn, gustând băutura
înaintea acestuia pentru a se convinge că nu este otrăvită; boier care avea acest titlu;
ceașnic.
- Visternic = un fel de boier bizantin, la început, garderobierul împăratului;
provine din latinescul vestiarius.
- Stolnic = (În Evul Mediu, în Țara Românească și în Moldova), dregător care
purta grija mesei domnești, fiind șeful bucătarilor, al pescarilor și al grădinarilor. Șef
bucătar boieresc. Provine din sl. stolĩnikŭ.
- Comis Mare = Persoana care procura ceva prin mijlocirea unui comisionar.
Din fr. commissionner.
- Jignicer = marele magaziner care strângea grâne pentru Curtea domnească și
pentru cetățile turcești mărginașe; din slav. jignicaru
- Vameș = Funcționar însărcinat cu controlul și cu taxarea mărfurilor care trec
prin vamă. (în organizarea administrativă din Principatele Române). Dregător care
avea funcția de a încasa veniturile vămii, provine din maghiară: vamos
- Ușer = Un boier moldovenesc care avea grija să-i introducă la domn pe
oaspeți. Ușier după fr. (huissier). Care stă la ușa unui mare funcționar. Servitor care
face serviciu la cameră și la semnat în timpul ședințelor - portar, dorobanț, pedel,
planton.
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Concluzie
Chiar dacă o mare parte din acești termeni nu mai sunt în uz, ei continuă
să fie cunoscuți și folosiți în literatura istorică și în ce narativă. Limba română îi
folosește atunci când se vorbește despre trecut, despre personalitățile din istorie și
despre evenimentele acelor vremuri. Cvasitotalitatea elevilor și studenților cunosc
acești termeni și îi folosesc atunci când este necesară folosirea lor. Însă, în viața
politică și administrativă, ei nu se mai folosesc demultă vreme. Au apărut termeni
noi: președinte, prim-ministru, ministru, secretar de stat, specialist în protecție și
pază, asistent, consilier body guard etc.

GRIGORE URECHE
Note biografice selectate de
Prof. cercet. st. Andreea-Ileana DANIELESCU

P

recursor al istoriografiei Ţării Moldovei prin paternitatea asupra
“Letopisețului”, Grigore Ureche provenea dintr-o familie de moldoveni
de neam boieresc foarte vechi, dar datele privitoare la biografia sa sunt puține şi
adesea incerte.
Familia sa era semnalată în documentele din vremea lui Alexandru cel Bun.
Străbunicul cronicarului ‑ Danciul Ureche ‑, fusese un mic boier, fără dregătorii,
care primise ceva avere de la Ștefan Vodă pentru merite deosebite dovedite în
războaie. Tatăl cronicarului, Nestor Ureche, om învățat, a jucat un rol de prim
rang în Moldova secolelor XVI şi XVII, deținând o imensă avere, datorită căreia
familia va fi favorizată în climatul politic al vremii, caracterizat de trecerea de la
statul voievodal la cel boieresc.
Dacă Nestor a fost cel care a avut un rol determinant în ascensiunea politică
a familiei ‑ fiind şi ctitorul Mănăstirilor “Secu” şi Bisericii “Sfânta Vineri” din
Iași ‑, Grigore este cel care a adus un adevărat prestigiu familiei sale prin ctitoria
scriitoricească ce a pecetluit numele Ureche pentru totdeauna în istoria şi literatura
română veche.
Data nașterii scriitorului este nesigură, considerată într-un interval lung –
între 1590 şi 1595. Tatăl său, exilat în Polonia, a oferit fiului privilegiul de a învăța
acolo, după 1611. Nu se cunoaște ce fel de școală a urmat Grigore, dar fie că a fost
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Școala Frăției Ortodoxe din Lwow, fie o școală de arte liberale din Polonia, este
însă sigur că studiile sale au avut o orientare anti-iezuită.
În activitatea sa dregătorească, îl găsim logofăt în vremea lui Miron
Barnovski, în 1628, apoi spătar sub Alexandru Iliaş, în 1631, post pe care îl va
părăsi în 1633 în favoarea lui Vasile Lupu. În timpul domniei acestuia, Grigore
Ureche se va bucura de onoruri, fiind mai întâi spătar, între 1634 şi 1643, apoi
Mare Vornic al Ţării de Jos între 1643 şi 1646, calitate în care îşi semnează şi
cronica, scrisă după 1642.
Grigore Ureche moare la sfârșitul lui aprilie 1647.

De moartea lui Ștefan vodă celui Bun,
va leato 7012<l504>3

N

u multă vréme, dacă s-au întorsu Ștefan vodă de la Pocutiia la scaunul
său, la Suceava, fiindu bolnav şi slabu de ani, ca un om ce era într-atâtea
războaie și osteneală şi neodihnă, în 47 de ani, în toate părţile să bătea cu toţii şi după
multe războaie cu noroc ce au făcut, cu mare laudă au muritu, marți, iulie 2 zile.
Fost-au acestu Ștefan vodă om nu mare de statu, mânios și de grabu vărsatoriu
de sânge nevinovat; de multe ori la ospéţe omorâea fără judeţu. Amintrilea era om
întreg la fire, neleneşu, si lucrul său îl ştiia a-1 acoperi şi unde nu gândiiai, acolo î1
aflai. La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie însuşi să vârâia, ca văzându-1 ai
săi, să nu să îndărăpteaze şi pentru acéia raru războiu de nu biruia. Şi unde-l biruia
alţii, nu pierdea nădejdea că, ştiindu-să căzut jos, să rădica deasupra biruitorilor.
Mai apoi, după moartea lui şi ficiorul său, Bogdan vodă, urma lui luasă, de lucruri
vitejești, cum să tâmplă din pom bun, roadă bună iese.
Iară pre Ştefan vodă 1-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire
în Putna, care era zidită de dânsul. Atâta jale era, de plângea toţi ca după un părinte
al său, că cunoştiia toţi că s-au scăpatu de mult bine și de multă apărătură. Ce după
moartea lui, pană astăzi îi zicu sveti Ştefan vodă, nu pentru sufletu, ce ieste în ruina
lui Dumnezeu, că el încă au fostu om cu păcate, ci pentru lucrurile lui céle vitejeşti,
carile niminea din domni, nici mai nainte, nici după acéia 1-au ajunsu.
Fosta-au mai nainte de moartea lui Ştefan vodă într-același anu iarnă grea si
geroasă, câtu n-au fostu aşa nici odinioară, şi decii preste vară au fostu ploi gréle şi
povoaie de ape şi multă înecare de apă s-au făcut.
Au domnitu Ştefan vodă 47 de ani şi 2 luni şi trei săptămâni şi au făcut 44 de
mănăstiri şi însuşi ţiitoriu preste toată ţara.
3

Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, Editura Minerva, pp. 70-71
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Iară cându au fostu aproape de sfârşitul său, chiemat-au vlădicii şi toţi sfétnicii
săi, boierii cei mari şi alţi toţi câţi s-au prilejitu, arătându-le cum nu vor putea ţinea
ţara, cum o au ţinut-o el, ci socotindu din toţi mai puternicu pre turcu şi mai înţeleptu,
au datu învăţătură să să închine turcilor. Şi décii au stătut la domnie fiiu-său, Bogdan
vodă cel Grozav şi Orbu.

Țara Ungurească și Ardealul
(file din manuscrisul „Letopisețul Țării Moldovei”)
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INTRODUCERE ÎN LITERATURA
JAPONEZĂ. PERIOADA VECHE
Cuvânt înainte
Iulia WANIEK1

P

rezenta lucrare2
se adresează în
primul rând celor
care studiază limba
japoneză şi doresc să
îşi formeze o primă
idee despre specificul
literaturii
japoneze
vechi. Nu este o istorie
a literaturii, ci mai
degrabă o culegere
de
studii
despre
concepţiile estetice ale japonezilor şi despre
genurile literare pe care aceştia le-au produs,
deoarece am considerat că este important ca
studenţii să aibă la îndemână nişte instrumente
de apreciere a textului literar pe care le pot aplica oricând. Am încercat să
dăm cât mai multe exemple din opere importante, alăturând uneori originalul
şi traducerea românească. Am dat multe exemple de poezie nu numai fiindcă era
preţuită în cel mai înalt grad, ca o condiţie sine qua non a eleganţei şi cel mai bun
mod de comunicare între oameni, ci şi pentru faptul că, prin scurtimea ei şi relativa
simplitate stilistică, este uşor de înţeles pentru cititorul începător.
Ca anexe am ataşat câteva traduceri ale unor opere clasice de critică literară
japoneză, pe care le-am considerat utile în înţelegerea literaturii clasice, realizate
lulia Waniek a absolvit Secţia de limba şi literatura japoneză a Universităţii Bucureşti şi a predat limba japoneză
la această universitate din 1986 până în 2000, fiind primul profesor român permanent al secţiei de japoneză. Din 2005,
predă cursul de Istoria literaturii japoneze la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”.
2
Iulia Waniek, Introducere în literatura japoneză. Perioada veche, Editura Pro Universitaria, București, 2013
1
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prin intermediul limbii engleze de studenţi din anul II, în cadrul pregătirii lor la
seminar.
Textele literare prezentate au fost abordate din două perspective: una
istorică, încercând o explicare a apariţiei lor ca producţii ale unui anumit mediu
social şi cultural, şi una formală, identificând structuri narative, figuri de stil
specifice (fără însă a face vreo comparaţie cu categorii similare din alte culturi).
Motivul pentru care nu am insistat în a prezenta istoria literaturii japoneze ca
pe un şir de autori şi opere discrete, între care există continuitate şi strânse relaţii
cauzale - deci să o interpretez cu amprenta mentală a raţionalismului cultural
al secolului XIX, se află în însuşi caracterul acestei literaturi şi al realităţii:
discontinuă, simultană şi plină de mistere încă neelucidate.
A te apropia cu presupoziţia că istoria evoluează, de la forme „primitive”
la unele complexe, de o literatură care „începe” cu un roman de profunzimea,
complexitatea şi modernitatea lui „Genji Monogatari” (comparat cu opera
lui Marcel Proust, În căutarea timpului pierdut) nu este poate cea mai bună
atitudine. Abordarea noastră, ţinând cont de distincţia pe care o face Roland
Barthes3 între operă şi text, se apropie de literatura japoneză ca de un text, ba
chiar ca şi cum aceasta ar fi un unic şi uriaș intertext.
Noţiunea semiotică de intertextualitate a fost introdusă de Julia
Kristeva4 continuând cumva ideile Barthes. Ea consideră că textul literar are două
axe, una orizontală ce leagă cititorul şi autorul şi una verticală ce leagă textul
de alte texte. Aceste două axe sunt unificate de codurile comune, împărtăşite
de o anumită societate la un moment dat, şi de care depinde fiecare citire a
unui text. Aceste coduri pre-existente impun un anumit univers asupra textului
citit. «Fiecare text e din pornire sub jurisdicţia altor discursuri care îi impun
un anumit univers» spunea ea 5. Ideea de intertextualitate a fost promovată
de structuralişti tocmai ca o contrabalansare a tendinţei din estetică şi critica
literară de a pune accentul pe unicitatea autorilor şi textelor. Această tendinţă
provine din ideologia individualismului, cu conceptele ei de originalitate,
creativitate, expresivitate, apare după Renaştere, şi ajunge la apogeu în
perioada Romantică, dominând încă mentalul popular.
Plasându-ne într-un punct de vedere structuralist, vom constata că, aşa cum
limba este un sistem de semne ce precede vorbitorul individual, şi autorul literar
este precedat de un sistem de gândire şi de valori estetice care îi formează opera
mai mult decât îşi dă seama. În Japonia, respectul acordat tradiţiei, pentru o foarte
În eseul „De la operă la text”, publicat în Textual Strategies:Perspectives in Poststructuralist Criticism (ed. J.H.
Harari), Ithaca, New York, Cornell University Press, 1979, pag. 73-81, Barthes face distincţia între opera literară,
sau artistică, concepută ca un sistem închis căruia i se atribuie un sens fix şi care e «citibilă», pe de o parte, şi text,
care e un sistem deschis, ce poate fi «rescris» de cititori, căci se pretează la multiple interpretări.
4
Kristeva, J., Deşire in Languages: A Semiotic Approach to Literature and Art, New York, Columbia University
Press, 1980, pag. 69
5
Citată de Culler, J., The Pursuit ofSigns, Semiotics, Literature and Deconstruction London, Routledge &Kegan,
Paul, 1981, pag. 105
3
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lungă perioadă de timp, face ca autorii să conştientizeze mai limpede îndatorarea
pe care o au textele lor.
În ce priveşte datele cronologice în perioada veche a istoriei japoneze, ele
diferă ‑ chiar şi anii ce delimitează epocile istorice sau vieţile unor personaje ‑ de
la o istorie literară la alta, din motive de abordare diferită. În general, am optat
pentru datele din The Princeton Companion to Japanese Literature, dicţionar
de literatură clasică alcătuit de Earl Miner, Hiroko Odagiri şi Robert E. Morrell
la Universitatea Princeton, sau am specificat, în notele de subsol, alte surse folosite.
Mai presus de orice alte precizări „metodologice”, ţin să le mulţumesc din tot
sufletul studenţilor mei ‑ foşti şi actuali ‑ care sunt mereu punctul de plecare al
acestui demers, şi profesorului şi mentorului meu Yoshikazu Matsui, fără de care
nu aş fi ajuns să scriu aceste rânduri.
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AGENDA INSTITUTULUI DE STUDII DE SECURITATE

AGENDA ISS-CD

Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Creştione „Dimitrie
Cantemir” (ISS-DC) funcţionează de la 1 ianuarie 2010.
ISS-DC elaborează studii din domeniile securităţi, analize şi evaluări
periodice ale mediului de securitate în zonele de interes pentru România, îndeosebi
pentru sud-estul european şi pentru zona extinsă a Mării Negre. ISS-DC editează
revista trimestrială „Univers Strategic”, în format tipărit, DVD-ROM şi on-line. În
continuare, au loc următoarele activităţi importante:
- Elaborarea şi finalizarea unor studii conform Planului de Cercetare;
- Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale pe teme de securitate şi
apărare;
- Actualizarea site-ului http://iss.ucdc.ro;
- Pregătirea numerelor următoare ale revistei Univers Strategic.
Vă aşteptăm cu articole pe tematica revistei.

Articolele pot fi trimise pe adresa revistei sau pe cea a redactorului şef:
vaduvageorge@yahoo.fr
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