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EDITORIAL

Lumea este conflictuală. Aşa a fost mereu şi, probabil, aşa va 
fi mereu. Întregul Univers este conflictual. Conflictul este 

omniprezent, întrucât generează mişcare, dezvoltare. Dezvoltarea se face 
prin construcţie durabilă şi, concomitent, prin negare, prin distrugere. 
Construcţia presupune o structură de rezistenţă, care, în arhitectura 
lumii, înseamnă valori, adică adevărate 
cărămizi care se asamblează în corpul ei 
durabil, dar şi efect al acţiunii de asamblare, 
viziune în viitor, deschidere spre viitor şi, 
deopotrivă, negare a ceea ce a fost înaintea 
ei, distrugere a ceea ce a fost şi, potrivit 
unui interes, trebuie distrus. Trist, dar aşa este 
lumea făcută. Esse est excruciari. Tot ce există merită să piară. Pentru 
că nimic din ceea ce există nu este şi nu poate fi veşnic. Chiar şi valorile 
– pe temeiul cărora se edifică unitatea şi durata lumii – sunt perisabile. 
După un anumit timp, se degradează. Pentru că ele nu sunt active, nu 
produc, nu se reproduc, ci doar atestă, susţin şi se susţin. Ele fac parte 
din arhitectura de unitate şi stabilitate a lumii, dar nu ele îndeamnă 
la acţiune, nu ele constituie mobilul şi motivul acţiunii, ci interesul. 
Interesul generează politici, iar politicile sunt conflictuale. Putem privi 
lumea prin valorile ei, dar şi prin interesele care o macină, o distrug şi, 
în acelaşi timp, o fac mereu activă, constructivă. 

Interesul îndeamnă omul şi lumea lui la acţiune, iar unele dintre 
efectele şi produsele acţiunii, tezaurizându-se, devin valori. Sistemele de 
valori sunt cele care au înălţat lumea la gradul de civilizaţie de azi. Dar, 
fără acţiune şi, prin aceasta, fără acumularea de noi valori, lumea ar 
fi doar un muzeu… Procesualitatea acestei lumi, a lumii în care trăim, 
deşi pare previzibilă şi, în acest sens, cognoscibilă şi gestionabilă, este, 
în fond, complexă, cu desfăşurări previzibile şi cu o mulţime imensă 
de transformări imprevizibile, departe de echilibru, care generează 
incertitudini şi angoase, nesiguranţă şi, în anumite zone, un modus 
vivendi pe muchie de cuţit… 

Echilibru dinamic şi foarte complicat dintre valorile acumulate 
şi asamblate în sisteme de valori, interesele care determină acţiuni 
şi acţiunile care generează produse şi efecte ce pot deveni valori 
durabile sau doar nişte rezultate cu existenţă efemeră, precum şi 
existenţa a numeroşi factori aleatori şi imprevizibili, care duc la 
ceea ce am putea numi evoluţie haotică, deci incontrolabilă, departe 
de echilibru, configurează coordonatele în care poate fi identificată, 
definită şi evaluată starea de securitate sau de insecuritate a lumii sau a 
componentelor ei. Cele două stări se completează reciproc şi, împreună 
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EDITORIAL

alcătuiesc un întreg. Niciuna nu este însă completă, încheiată, desăvârşită. Sistemele 
şi procesele tind spre o stare de securitate integrală pe care nu o pot atinge însă 
niciodată. Faptul că trăim într-o lume dinamică, în continuă mişcare, într-o lume în 
care realităţile şi voinţele se confruntă nu doar pentru a soluţiona diferendele dintre 
ele, ci şi pentru a se poziţiona cât mai avantajos în maratonul duratei şi în cel al 
siguranţei şi securităţii zilei de azi şi a celei de mâine, ne face extrem de vulnerabili 
la presiunile, pericolele şi ameninţările devenirii. Privim în viitor, dar trăim în 
prezent. Această realitate ne îndeamnă să explorăm trecutul, să apelăm la silogism, 
la statistică, la fapt şi la logică, fără să ţineam totdeauna seama că, din faptul că 
soarele a răsărit în fiecare zi, nu rezultă cu necesitate că el va răsări şi mâine… 

Sistemele şi procesele au grijă să-şi optimizeze atât cât pot şi cum pot sistemele 
de protecţie şi pe cele de securitate intrinsecă, dar securitatea, ca şi insecuritatea 
lor, nu depinde numai de ele, ci şi de o mulţime de alţi factori care pot influența 
semnificativ devenirea, adică dezvoltarea, progresul sau, dimpotrivă, deteriorarea şi 
chiar distrugerea acestora. Trăim într-o lume nesigură…

După unii autori1, spre exemplu, dacă s-ar face un referendum în Germania, 
probabil că peste 90 la sută din populaţie ar vota pentru părăsirea zonei euro şi 
pentru întoarcerea la marca germană. În 1991, la summit-ul de la Maastricht, 
Helmut Kohl şi Francois Mitterand au decis euro. Pentru conducătorii germani 
era aproape o filozofie primordială, de supravieţuire, să se realizeze banalizarea 
Germaniei şi de difuziunea ei într-un concept european şi într-o dimensiune integrală 
europeană. Integrarea era considerată modalitatea cea mai eficientă de a se termina 
odată pentru totdeauna cu Sonderweg-ul german, cu naţionalismul german şi cu 
vina pentru declanşarea a trei războaie, cele din 1870, 1914 şi 1939. Unificarea, 
trimiterea militarilor germani peste frontieră în cadrul unor misiuni de menţinere 
a păcii, contribuţia remarcabilă la susţinerea financiară şi economică a Uniunii 
Europene sunt deja realităţi pe care o parte a populaţiei le consideră drept poveri… 

Nu există însă alternativă. Nici pentru Germania, nici pentru alte ţări din 
Europa, nici pentru Europa. Europa Unită înseamnă ieşire din conflictualitatea sa 
ancestrală sau, dacă o astfel de ieşire nu este pe deplin posibilă, atunci gestionarea ei 
printr-un management politic şi strategic european pe măsură. Aproape toate ţările 
din Europa se confruntă cu efectele istoriei, cu o parte dintre fantasmele istoriei, 
dar şi cu efectele extrem de reale ale crizei actuale, iar Uniunea nu reuşeşte să 
găsească totdeauna soluţii convenabile pentru toată lumea. Politica europeană de 
vecinătate, parteneriatul estic, dimensiunea mediteraneană, dimensiunea nordică, 
acordul de parteneriat şi cooperare cu Rusia, noile negocieri în vederea unui nou 
acord, problemele care ţin de securitatea energetică, parteneriatul cu China şi cel 
cu Statele Unite etc., recentul Tratat de la Lisabona, dar mai ales noile reconfigurări 
geopolitice în care sistemele financiare, reţelele informaţionale, organizaţiile 

1 Érik le Boucher, La question allemande, 30.04.2020, http://www.lesechos.fr/info/analyses/020508431308-la-
question-allemande.htm
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EDITORIAL

internaţionale, NATO, UE, organizaţiile regionale şi marile puteri cu greu reuşesc 
să-şi armonizeze interesele sub presiunile noilor provocări, sfidări, pericole şi 
ameninţări la care lumea este tot mai vulnerabilă, iar riscurile din ce în ce mai 
mari şi mai greu de calculat şi de asumat. Toate acestea sunt componente ale unei 
arhitecturi de securitate, mai degrabă fragilă decât robustă, flancată puternic de 
numeroase efecte insecuritare. 

Încheierea Războiului Rece, cu victoria Occidentului democratic, nu a 
soluţionat nici pe departe problema echilibrului strategic, ci, dimpotrivă, a creat 
noi dezechilibre, cu numeroase focare active de conflictualitate extremă. Problemele 
lumii sunt tot mai numeroase, iar soluţiile tot mai greu de găsit. Potrivit Strategiei 
Europene de Securitate, anual, mor de foame sau de malnutriţie patruzeci de milioane 
de oameni, în timp ce alte milioane îşi părăsesc ţările şi căminele în căutarea unui loc 
de muncă, decalajele dintre lumea bogată şi cea săracă devin tot mai mari, resursele 
tot mai puţine, dificultăţile tot mai acute. Lumea se află în plin război economic, 
bătăliile pentru pieţe şi resurse fiind în plină desfăşurare, cu evoluţii greu previzibile, 
criza financiară a relevat vulnerabilități ce nu pot fi acoperite, care reclamă reforma 
radicală a sistemului financiar actual, iar înarmările, deşi toate armele sunt puse 
sub control, se continuă. În lume există în jur de 12.000 de capete nucleare active, 
care constituie cea mai teribilă ameninţare din câte au existat vreodată, în timp ce 
pe planşetele producătorilor de armamente se află noi tipuri de arme, bazate pe 
amplificarea undelor, pe laseri, pe nanotehnologii etc. 

Neproliferarea şi controlul armamentelor nu soluţionează pericolul nuclear, 
nici pe cel al armelor de distrugere în masă, ci doar permit o oarecare gestionare 
(destul de precară, dar alta nu există) a ameninţării. Americanii şi ruşii îşi vor reduce 
numărul rachetelor balistice şi al ogivelor nucleare, la 1550 rachete de fiecare parte, 
dar nu vor renunţa niciodată la ele. Unele ţări, în pofida tratatelor de neproliferare, 
se vor dota cu astfel de arme, altele vor căuta soluţii mult mai sofisticate. Pentru că, 
într-o lume conflictuală, fiecare se pregăteşte, atât cât poate şi cum poate, pentru a 
face faţă pericolelor şi ameninţărilor pe care le consideră reale sau posibile. 

Nimeni nu a renunţat vreodată la armele sale, decât atunci şi numai atunci 
când le-a înlocuit cu altele mai perfecţionate şi mai performante. Sistemele de 
arme de mare precizie, rachetele strategice noi, ultraperformante, unele dintre ele 
nedetectabile sau greu detectabile, noile sisteme de comandă, control, comunicaţii, 
computere, informaţii, cercetare  şi supraveghere tind să acoperă, prin forţa lor şi 
prin efectul de reţea, întreaga planetă, constituindu-se într-un fel de putere a puterii 
sau de garant al puterii politice şi economice în bătălia pentru supremaţie strategică 
pe toate planurile. 

Ameninţare şi descurajare, presiune, decompensare şi, rareori, decompresie… 
Efecte în lanţ omnidirecţionale. Un fluture bate din aripi pe ţărmul Mării Negre şi, 
peste o lună, din această cauză, s-ar putea să avem de-a face cu un uragan pustiitor 
în Pacific, ne spune teoria haosului tradusă în limbaj comun… Un electron rebel 
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fuge de pe orbită şi, din această cauză, am putea avea de-a face cu o catastrofă în 
zona ionosferei şi, pe lanţul cauzal, cu distrugerea vieţii de pe planeta Pământ… 
Probabila topire a gheţarilor şi, din această cauză, distrugerea coastelor, generarea 
de comportamente ciudate ale tuturor sistemelor şi proceselor evolutive în bifurcaţii, 
schimbarea axei de rotaţie a planetei, a mişcării de revoluţie, intrarea în turbionul 
cosmic… Scenarii catastrofale sau realităţi posibile… O evoluţie periculoasă 
a cunoştinţelor ar putea duce la generarea de concepte producătoare de evoluţii 
imprevizibile şi periculoase în planul cunoaşterii, la transformarea Cuvântului-
demiurg în impuls distructiv…

Despre ce fel de securitate vorbim? 
O securitate a insecurităţii, o armonie între da şi nu, între yng şi yang, adică în 

spaţiul probabilităţii condiţionate, o echilibrare relativă a unei lumi care, în fiecare 
moment, se dezechilibrează, a unei lumi care, globalizându-se, se refragmentează, 
care generează prosperitate pentru unii şi sărăcie pentru alţii, siguranţă relativă 
pentru câţiva şi nesiguranţă, angoasă şi terorism pentru toţi ceilalţi, adică pentru 90 
la sută din populaţia planetei…

Şi totuşi, o securitate există. O securitate nesigură, flexibilă, fluidă, cu creşteri şi 
descreşteri previzibile sau imprevizibile, reale sau imaginare, cu repere clare, durate 
pe suportul marilor sisteme culturale şi concretizate în pilonii marilor civilizaţii, 
dar şi cu desfăşurări haotice în previzibilul şi imprevizibilul interdependenţelor 
dintre state, dintre entităţile care-şi schimbă mereu identitatea şi chiar vocaţia, 
în paradoxala armonie conflictuală a lumii în care trăim. Paradoxala armonie 
conflictuală a lumii în care trăim… Oximoronul acestei lumi. 

EDITORIAL
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Abstract

În ultimele două decenii, în ţara noastră, au avut loc mutaţii esenţiale. 
Ele au conturat şi au configurat noi orizonturi de aşteptare în ceea ce priveşte 
întreaga viaţă a oamenilor şi a comunităţii, dar mai ales au instituit repere 
fundamentale, ireversibile şi suficient de vizibile şi de consistente în ceea 
ce priveşte modul de viaţă şi parametri de fiinţare naţională şi europeană 
şi de dezvoltare durabilă. Trei dintre aceste repere mi se par a fi esenţiale: 
democraţia, proprietatea şi responsabilitatea. Democraţia a recreat instituţiile 
fundamentale ale Puterii moderne – Parlament, Guvern, Putere Judecătorească 
–, proprietatea a reintrodus în ecuaţie constanta indispensabilă a libertăţii, 
inclusiv a libertăţii muncii, educaţiei şi creaţiei, iar responsabilitatea, definită 
pe cei trei piloni de rezistenţă ai societăţii moderne – democraţia, proprietatea 
şi legea – şi completându-i, traducându-i adică în norme de drept şi în reguli 
de conduită, a introdus în ecuaţia funcţională a acestui tip de societate 
variabilele necesare. Sistemul ar fi trebuit să funcţioneze perfect, întrucât avea 
toate elementele necesare. N-a fost însă aşa.

Cuvinte cheie: democraţie, proprietate, responsabilitate, lege, educaţie, creaţie 

1. Realităţi şi intercondiţionări care au generat vulnerabilităţi şi 
fragmentări periculoase

Sistemele sociale, economice şi educaţionale, pentru a deveni funcţionale, nu 
se mulţumesc doar cu elemente şi structuri, cu norme şi reguli de conduită. Chiar 
dacă se sprijină pe cei trei piloni tradiţionali care ar trebui să fie foarte puternici 
– legislativ, executiv, putere judecătorească –, şi care-i dau caracterul democratic, 
sistemul nu poate sta sub semnul duratei decât dacă integrează cele trei repere esenţiale 
într-o relaţie de intercondiţionare reciprocă, prin care să se realizeze dinamismul şi 
complexitatea necesare funcţionării unei societăţi. Teoriile realiste, constructiviste, 
reformatoare, conservatoriste sau liberale trebuie să genereze modele predominant 
integrative, dar fără a deforma nici componentele, nici sistemul ca atare. Construcţia 
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se începe totdeauna cu temelia, dar nu se reduce la aceasta. Din păcate, realizarea 
acestui sistem coerent, integrant şi integrator s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât ne-
am fi aşteptat, iar efectele au luat şi ele, în mare măsură, întorsături ciudate şi evoluţii 
surprinzătoare. Factorii care au generat astfel de dezvoltări sunt numeroşi. Unii vin 
din interiorul sistemului care nu a reuşit să asambleze durabil elementele, devenind 
vulnerabil la schimbări şi evoluţii planificate sau dorite. Aceste vulnerabilităţi au 
căpătat, de multe ori, evoluţii şi configuraţii neaşteptate, imprevizibile, care au creat 
şi creează încă probleme complicate, chiar foarte grave, atât în planul dezvoltării 
durabile, cât şi în cel al echilibrului dinamic necesar. Din aceste motive, sistemul s-a 
diversificat şi s-a fragmentat prea mult, generând uneori elemente şi chiar subsisteme 
cu evoluţii haotice şi chiar conflictuale. 

Alţii factori vin din exteriorul previzibil sau imprevizibil, modelat de condiţia 
ţării, de raporturile sale internaţionale, de integrarea în NATO şi în Uniunea 
Europeană, din exigenţele acestor instituţii şi, evident, din procesele internaţionale, 
economico-financiare şi chiar militare complicate, cu lanţuri de efecte mai multe sau 
mai puţin previzibile. Spargerea bipolarităţii nu a diminuat conflictualitatea, ci doar 
i-a redus nivelul şi a dispersat-o redistribuind-o. 

Mutaţiile esenţiale produse în ultimii douăzeci de ani au, ca prim efect 
substanţial, reafirmarea proprietăţii, ca suport al libertăţii şi al durabilităţii, ceea 
ce reprezintă, de fapt, esenţa reconstrucţiei întregului mecanism politic, economic, 
financiar şi social. Aceasta ar fi trebuit să fie, cum spuneam, o temelie foarte solidă 
pentru etapele următoare. A rezultat însă o temelie şubredă, zdrenţuită, viciată de 
anormalităţi şi chiar de enormităţi endogene şi exogene, de interese înguste şi de 
oportunisme subtile şi perverse. Astfel, proprietatea nu s-a reconstituit, în toate 
cazurile, pe suportul sănătos al respectului faţă de această instituţie, faţă de acest 
concept, al adevărului şi dreptăţii, al legii şi al raţiunii suficiente. Procesul de 
reconstrucţie a filosofiei dreptului de proprietate a luat, în multe cazuri, evoluţii 
întortocheate, de la „reparaţii originale”, trunchiate sau impuse prin decizii ale CEDO, 
la acaparări fără măsură şi, adesea, fără nicio legătură cu dreptul. Astfel, în aceste 
ultime două decenii, România a cunoscut o filozofie bizară e repunerii în drepturi, 
bazată, adesea, pe o extragere cu forcepsul a dreptului de proprietate, pe constituirea 
unei proprietăţi clientelare sau conjuncturale, marcată de bizarerii şi ciudăţenii de 
tot felul. Astfel, o foarte mică parte din avuţia naţiunii se află în proprietatea unor 
oameni întreprinzători, de calitate şi chiar de bună credinţă. Dar dreptul de proprietate 
este sfânt (cel puţin, aşa ar trebui să fie) şi, probabil, va trebui să treacă încă multă 
vreme până când toţi proprietarii vor şti ce trebuie să facă cu proprietăţile lor, iar 
statul va învăţa să respecte cu adevărat proprietatea şi proprietarii, să-i ajute, să se 
sprijine pe ei şi să le asigure securitatea, în condiţiile pieţei, reţelei şi ale procesului 
de globalizare şi de integrare europeană. 

Din păcate, în toţi aceşti douăzeci de ani, statul s-a dovedit mult prea rigid, 
adesea inflexibil, câteodată părtinitor şi, de foarte multe ori incapabil de a se adapta 
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la noile condiţii. Aşa se explică, între altele, integrarea târzie în Uniunea Europeană, 
incapacitatea de a folosi în mod eficient fondurile europene, de a efectua o reformă 
realistă şi competitivă a învățământului, a sistemului public al sănătăţii, a sistemului 
de pensii şi de asistenţă socială etc. 

Reconfigurarea incompletă şi, în multe cazuri, viciată, a proprietăţii, lipsa 
unui culturi a proprietăţii, persistenţa unor tare ale egalitarismului de tip comunist, 
apariţia intempestivă a unor proprietari lipsiţi de onoare, demnitate şi verticalitate 
care, în plus, dispreţuiesc munca, lipsa de continuitate în actul guvernării, elaborarea 
şi punerea în aplicare a unor politici şi strategii de privatizare insuficient elaborate, 
uneori întârziate peste măsură, alteori, grăbite peste măsură, promovarea mediocrităţii, 
impunerea unor norme şi a unor criterii generatoare de birocratism şi ineficienţă 
au vulnerabilizat la maxim proprietatea şi mecanismele de susţinere a acesteia, au 
diminuat potenţialul economic şi financiar al ţării, au creat dependenţe periculoase 
şi, în general, insecuritate economică semnificativă. 

Dezechilibrele, stângăciile, nesiguranţa, clientelismul, instabilitatea politică, 
uneori aroganţa, alteori, umilinţa sau indiferenţa au adus mari prejudicii domeniului 
politic, domeniului economic, celui social şi, mai ales celui educaţional. Forţa de muncă 
a emigrat peste limitele securităţii economice naţionale, creând chiar insecuritate 
economică, în parte, specialiştii şi profesioniştii de mare calitate (informaticieni, 
medici, ingineri, profesori, muncitori cu înaltă calificare etc.) au căutat locuri de 
muncă în străinătate – şi, evident, le-au găsit –, mai bine remunerate şi unde li s-a 
respectat profesia, în timp ce în România s-a produs o degradare continuă a acestor 
profesii, în condiţiile dispariţiei a numeroase unităţi economice şi sociale. Chiar şi 
cele nou-înfiinţate, de la care se aştepta o revigorare economică, nu au fost defel 
încurajate şi ajutate. Dacă, spre exemplu, în 1976, România extrăgea din solul ei, în 
jur de 15 milioane de toane de petrol, la un consum echivalent, în 2007, extracţia era 
doar de 5000de tone, în condiţiile aceluiași consum. Restul, adică peste 10 milioane 
de tone, se importă. Competitiva industrie românească a petrolului a dispărut.

Creşterea economică din 2007-2008 s-a bazat în general pe accelerarea 
consumului pe suportul intrărilor de valută efectuate de muncitorii români care 
lucrau în străinătate şi care-şi depuneau economiile la băncile din România (peste 
şapte miliarde de euro anual) şi a investitorilor străini care, de regulă, au construit 
reţele comerciale (în jur de şapte miliarde de euro) şi nu pe o creştere a producţiei 
interne şi a exporturilor. Această realitate nu a generat stabilitate economică şi 
financiară, ci doar o stare acceptabilă, adică o aparenţă care ascundea, de fapt, o 
imensă vulnerabilitate. 

Cerinţele pentru integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană au centrat 
eforturile, în perioadele de preaderare, pe îndeplinirea criteriilor impuse, acest 
lucru reprezentând, pentru unele dintre guvernele care s-au succedat prea rapid 
la conducerea ţării, priorităţi în sine, pe termen scurt şi nu efecte ale unor politici 
coerente de dezvoltare durabilă. 
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Programele partidelor au avut ca obiectiv prioritar câştigarea electoratului şi nu 
dezvoltarea României. Dezvoltarea durabilă, înţeleasă în primul rând ca dezvoltare 
economică, era un fel de obiectiv subînţeles, un obiectiv care rezulta din demers, nu 
din politici şi strategii coerente, care să se perpetueze, în structura lor de rezistenţă 
de la un guvern la altul şi să varieze doar în componentele doctrinare. De aceea, de 
cele mai multe ori, votul s-a efectuat în necunoştinţă de cauză, ci doar pe suportul 
simpatiei personale faţă de un partid sau altul, faţă de un lider sau altul, şi nu pe 
analiza riguroasă a programelor, doctrinelor şi a posibilelor efecte. Pentru cetăţeanul 
votant, votul nu a constituit un act de responsabilitate asumată, ci doar un mod de a 
acorda încredere unui cvasinecunoscut, unui politician care i s-a părut a fi plăcut şi 
chiar competent.

Aceste tipuri de politici şi strategii sunt cameleonice, păcălesc electoratul 
şi îl menţin în necunoaştere şi în incapacitatea de a înţelege realităţile şi evoluţia 
acestora. Fenomenul electoral, gestionat prost, abate atenţia guvernelor şi partidelor 
de la adevăratele priorităţi şi generează un cerc vicios, care vulnerabilizează şi mai 
mult proprietatea, individul, comunitatea şi societatea.

În vremuri normele, aceste situaţii se „repară” din mişcare, desigur, în timp, pe 
măsură ce relaţiile se armonizează şi se constituie o cultură a sistemelor şi proceselor 
democratice. Însă, în vremuri de criză, astfel de vulnerabilităţi sunt cât se poate de 
periculoase. Căderile sunt bruşte, grave şi imprevizibile, iar lanţurile de efecte devin 
numeroase şi cu comportamente ciudate în bifurcaţii. 

2. Criză şi responsabilitate

Criza este un fenomen complex, un summum al unor anormalităţi acumulate 
intempestiv şi chiar haotic, iar efectele ei sunt radicale şi necruţătoare. Există 
numeroase discuţii în legătură cu previzibilitatea sau cu imprevizibilitatea crizelor. 
Ele sunt importante, dar nu rezolvă decât în foarte mică măsură problema cauzelor 
şi, mai ales pe cea a efectelor crizelor. Important este ca societatea să fie pregătită 
pentru a face faţă situaţiilor de crize, atât celor previzibile, cât şi celor imprevizibile 
sau neaşteptate. Nicio societate nu poate ieşi fără dureri dintr-o criză, dar una 
sunt durerile, deteriorările şi efectele negative suportabile, şi cu totul altceva sunt 
dezastrele şi distrugerile provocate din cauza vulnerabilităţilor necunoscute sau 
neacoperite la timp. Societatea trebuie să fie în măsură să se lupte cu criza, să aibă 
variante de soluţii, să găsească sisteme şi modalităţi de apărare şi de protecţie a 
zonelor vulnerabile şi să poată limita la maximum efectele. 

Criza are, de cele mai multe ori, efectul unui uragan. În general, criza distruge. 
Dar societăţile pregătite pentru a face faţă unor cataclisme de acest gen, îşi creează 
rezerve, îşi păstrează nuclee puternice care pot supravieţui dezastrelor şi repune în 
mişcare efortul reconstrucţiei. America a fost lovită puternic de falimentele unor 
bănci de pe Wall Street, dar guvernul a intervenit imediat acoperind breşele uriaşe 
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create de o situaţie atât de complicată, de tipul cele din 1929-1933.
În momentul când Banca Centrală a SUA (Fed) a cumpărat de pe piaţă bonurile 

de trezorerie, Giiles Bonafi a comparat acea zi – 18 martie 2008 – cu „joia neagră” 
(este vorba de crahul din 1929), întrucât ea marca, în viziunea lui, sfârşitul dolarului.1 
Previziunile, mai exact, estimările efectuate la debutul crizei erau catastrofice. Paul 
Jorion anunţa „sfârşitul capitalismului”, iar analiştii de la banca Standard Chartered 
defineau ziua de 18 martie, ca „zi a morţii dolarului”. Alan Ruskin, analist la RBS o 
denumea drept… „căderea Romei”. Se avansa chiar ideea că, pentru primul trimestru 
al anului 2009, Europa şi Statele Unite riscă implozia. Această cădere financiară 
bruscă şi, oarecum, intempestivă era privită şi analizată în contrast cu situaţia marilor 
poli continentali (ASEAN, CEI, North American Union) care, aşa cum spunea 
Bonafi, se aflau în expansiune. 

Potrivit acestor viziuni, se părea că ne apropiem impetuos şi incontrolabil de 
finele naţiunilor, sau cel puţin al epocii naţiunilor, şi de apariţia unor „mari ansambluri 
care vor avea, ca eşaloane administrative, regiunile.”2 S-au şi găsit imediat alternative. 
Lumea ştiinţifică a avut în vedere, de-.a lungul timpurilor, şi situaţii de acest gen.  
Herbert Marshall Mc Luhan a publicat, în 1997, lucrarea « War and Peace in the 
global Village », care propune un nou concept denumit glocal3. Potrivit opiniilor 
acestui autor, în această lume bulversată de noile tehnologii, oraşul devine o entitate 
stabilă, care se degajă din ce în ce mai mult de funcţia sa productivă, de cea de schimb 
şi de cea a tratării informaţiei (pe care o trimite în ciberspaţiu) şi se concentrează pe 
noi forme de organizare, la nivel local, în sensul că se autonomizează şi nu mai nu 
mai are nevoie de asistenţe sau de tutele de nici un fel. 

Informaţia a contribuit la declanşarea şi desfăşurarea actualei crize, prin 
accelerarea fluxului financiar la nivelul întregii planate. De aceea, s-a încercat să 
se pună această informaţie sub control, căutându-se rezolvarea crizei, inclusiv prin 
consolidarea rolului FMI. Dar FMI nu este agreat de nimeni, întrucât pune condiţii 
şi restricţii. Reţeaua a dinamizat acest flux, economiile ieşind din cadrul sistemelor 
naţionale rigide şi devenind şi mai mult un fel de sisteme de sisteme, într-un mediu 
strategic suprasaturat, intoxicat şi extrem de fragil şi de vulnerabil, în care se degajă 
o dimensiune nouă, cultivată şi curtată astăzi în Europa – cea regională. Statele, ca 
entităţi politice, economice şi juridice, ca subiect de drept internaţional, s-au dovedit 
extrem de vulnerabile la criză, iar relaţiile dintre ele n-au reuşit nici să prevină, nici 
să controleze în mod eficient fenomenul. Desigur, şi fenomenul crizei s-a „modelat” 
pe structura politică, economică şi socială existentă, devansând-o şi surprinzând-o 
de cele mai multe ori. Nu încape nicio îndoială că, în situaţia în care societatea se 
va organiza altfel (în reţea, pe regiuni, pe module urbane puternice etc.), fenomenul 
1  www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB890.pdf , Gilles Bonafi, Crise systemique – Les solutions 
(nr.4 : regions et monaies complementaires), Mondialisation, 30 avril 2009 (accesat la 27.06.2010)
2  www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB890.pdf , Gilles Bonafi, Ibidem.
3  Glocal – un fel de amestec între global şi local, pe car4e se defineşte o arhitectură a unei noi ordini mondiale, de 
o parte situându-se continentele, iar de cealaltă regiunile şi marile aglomerări urbane. Apoi continentele nu vor mai 
conta.
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crizei se va adapta şi la astfel de structuri, întrucât face parte din viaţa comunităţilor 
umane şi, cel puţin până în prezent, nimeni n-a reuşit vreodată să-l evite. 

S-au căutat atunci alternative. Bernard Lietaer şi Margrit Kennedy au publicat 
o carte intitulată „Monede regionale. Noi căi spre o prosperitate durabilă” 4 prin 
care tratează un astfel de subiect delicat şi controversat, analizând şi propunând unele 
soluţii posibile. Chiar în Introducere, autorii subliniază: „Criza financiară care s-a 
declanşat în 2008 este de o amploare şi de o complexitate fără precedent. Recesiunea 
care se anunţă promite să fie lungă, dură, cea mai dificilă din anii 1930 încoace. În 
acea epocă, am gestionat ineficient situaţia economică şi degradările socio-politice. 
Aceasta a antrenat un val de fascism, care a culminat cu cel de-Al Doilea Război 
Mondial.” Deşi au trecut aproape doi ani de la declanşarea actualei crize financiare, 
deocamdată, nimeni nu ştie care vor fi efectele ei pe termen lung. Probabil că 
efectele cele mai grave vor fi suportate de ţările cu echilibre economice şi financiare 
deteriorate, care şi-au creat structuri rigide sau au acceptat dependenţe periculoase.

De asemenea, unii autori susţin că actuala criză reliefează o dimensiune 
regională şi un fel de final al suveranităţii absolute a statelor naţionale. În raportul lui 
Eduard Balladur, intitulat „A venit vremea de a decide”, sunt consemnate, în cadrul 
Comitetului pentru reforma colectivităţilor locale din Franţa, 20 de propuneri în acest 
sens, majoritatea dintre ele fiind adoptate în unanimitate. Este cam acelaşi lucru cu 
constituirea şi funcţionarea celor opt regiuni din România. Raportul Balladur arată: 
„Eşalonul regional este considerat de către Comitet cel mai bine adaptat condiţiilor 
noi ale competitivităţii, constatându-se că există un consens european în ceea ce 
priveşte importanţa nivelului regional în politicile de dezvoltare.” Articolele 2 şi 3 
din Carta Europeană a autonomiei locale  subliniază că „autonomia locală trebuie 
să fie recunoscută în legislaţia internă”, această autonomie fiind definită ca „dreptul 
şi capacitatea efectivă a colectivităţilor locale de a regla şi gera, în cadrul legii, sub 
propria responsabilitate şi în profitul populaţiilor lor, o parte efectivă a problemelor 
publice”. Din păcate, unele comunităţi locale înţeleg prin această politică regională 
un suport pentru separatism etnic, când, de fapt, Carta Europeană a autonomiei 
locale vizează cu totul alte obiective. Este vorba de o nouă arhitectură prin care să se 
asigure, deopotrivă, aducerea regiunilor rămase în urmă la nivel european şi crearea 
unei mai mari flexibilităţi care ar permite o mai bună rezistenţă la crize şi conflicte. 
Adică exact invers de ceea ce promovează separatiştii etnici. 

Bernard Lietaer, fost membru al Clubului de la Roma, susţine că guvernele 
ar trebui „să permită oraşelor şi autorităţilor locale să aleagă ele însele monedele 
complementare care li se par interesante pentru a încuraja şi a le accepta în plata 
taxelor oraşului sau statului.” (Cartea albă, p. 28)5 Chiar dacă, pentru unii, acest 
lucru pare imposibil, astfel de experienţe au existat de-a lungul istoriei şi se practică 
şi azi în Elveţia (WIR) şi în Germania (Chiemagauer). Gilles Bonafi dă un astfel 
4  Lietaer şi Margrit Kennedy, Monede regionale. Noi căi spre o prosperitate durabilă, Editura Charles Leopold 
Mayer, Paris, 2008 (tradusă din germană) ISBN: 978-2-84377-144-6.
5  www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB890.pdf , Gilles Bonafi, Ibidem.
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de exemplu şi din afara continentului european. Primarul din Curitiba (Brazilia) a 
creat o monedă sub formă de jeton pe care cetăţenii o câştigă curăţind murdăria din 
oraş. În acest fel, Curitiba a devenit unul dintre cele mai curate şi mai prospere oraşe 
din Brazilia, iar cetăţenii se bucură de avantajele unei astfel de monezi. Există şi 
exemplul activităţilor colaborative, de tipul celor folosite pentru elaborarea pe Internet 
a enciclopediilor populare. Lietaer propune crearea de sisteme B2B (Business-to-
Business) la nivelul întreprinderilor. Un om de afaceri rus – German Sterligov – a 
investit milioane de dolari la Londra, Paris, Bruxelles şi Hong Kong pentru realizarea 
unor centre anticriză care permit întreprinderilor să organizeze plăţi pe baza unui nou 
sistem de plată, în care dispar banii, creditul, dobânzile…

Nu toată lumea este însă de acord cu aceste inovaţii. Unii dintre specialişti 
susţin că mutaţiile care se produc în timpul acestor posibile reconfigurări ar putea 
genera conflicte armate şi chiar războaie. În general, se susţine reorganizarea 
teritoriilor şi reducerea numărului de regiuni, concomitent cu autonomizarea 
accentuată a acestora. Prima propunere din raportul Balladur însuşită în unanimitate 
de membrii Comitetului pentru reforma colectivităţilor locale din Franţa se referă la 
„favorizarea regrupărilor voluntare de regiuni şi modificarea limitelor lor teritoriale 
pentru a reduce numărul acestora la cincisprezece.” La ora actuală, Franţa este un stat 
unitar, compus din 26 de regiuni administrative care nu au nici un fel de autonomie 
legislativă sau de altă natură. Cum bine se ştie, România are 40 de judeţe! Iar procesul 
fragmentării, după unii, ar trebui să continue!

Propuneri de tipul celor douăzeci formulate în raportul Balladur se întâlnesc 
cam peste tot în Europa, dar, deocamdată, ele nu sunt folosite nici pentru prevenirea 
crizei, nici pentru ieşirea din criză sau pentru combaterea efectelor. Dar ele îşi găsesc 
din ce în ce mai mult locul în politica europeană a euroreggiunilor.

Crizele sunt interdependente. Criza economică este legată strâns de cea 
financiară, de cea socială, de cea ecologică, energetică, a materiilor prime, de criza 
alimentară şi chiar de criza politică şi de cea militară. Nu poate fi analizată una 
fără cealaltă, întrucât efectele uneia sunt sau pot fi cauze pentru celelalte şi chiar 
pentru propria sa evoluţie. De aceea, Gilles Bonafi, ca şi alţi autori, consideră că 
problema crizelor trebuie analizată, deopotrivă, global şi pe niveluri, dintre care cele 
mai importante sunt următoarele: financiar şi al titrizării; sistemul monetar, care 
are ca pilon dolarul (considerat a fi, în timpul crizei, dar şi după aceea, în curs de 
prăbuşire, dar cu reveniri ulterioare remarcabile); adaptarea sistemului economic la 
noile tehnologii de informaţii care distrug milioane de locuri de muncă (ar trebui 
reanalizată noţiunea de muncă); energia (se consideră că sursele tradiţionale de 
energie sunt pe cale de a se epuiza şi nu s-au găsit încă alternative valabile); pericolul 
care pândeşte democraţiile şi libertatea, datorită faptului că puterea reală este deţinută 
de o mână de oameni prin acumulare de capital (se adevereşte avertismentul lui John 
Kenneth Galbraith care sublinia, într-un interviu publicat de Nouvel Observateur 
din 4 noiembrie 2005, că este nevoie doar de „câţiva vânzători suficient de puternici 
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şi de convingători pentru a determina ceea ce oamenii cumpără, mănâncă şi beau”; 
ecocidul (actul de distrugere a unui ecosistem, mai ales prin exploatarea lui excesivă) 
provocat de sistemul economic actual.

Aceste niveluri se condiţionează, se întrepătrund şi încearcă să pună puţină 
ordine în identificarea vulnerabilităţilor şi în gestionarea riscului, îndeosebi a riscului 
extrem. Realitatea arată că riscul extrem nu constă doar în pericolul pe care-l prezintă 
arma nucleară care, scăpată de sub control, poate distruge lumea, sau în acţiunile 
imprevizibile, sângeroase şi execrabile ale teroriştilor, ci şi în efectele dezastruoase 
generate de criza financiară, ea însăşi fiind, de fapt, un efect de efecte, adică un 
dezastru produs de dezastre şi, la rândul lui, generator de alte dezastre.   

In cele mai multe dintre ţări, mai ales în cele occidentale, cu vechi democraţii 
şi cu economii consolidate, criza actuală a găsit structuri economice şi financiare 
suficient de puternice şi de flexibile pentru a face faţă unor situaţii excepţionale. Şi 
chiar dacă nici aceste ţări nu au fost scutite de pierderi economice grave, de falimente 
ale unor bănci, corporaţii, societăţi industriale etc., flexibilitatea guvernelor, puterea 
economică şi rezervele au reuşit ca, într-un timp relativ scurt, mult mai scurt decât cel 
previzionat, să echilibreze situaţia, să oprească, în unele locuri, recesiunea şi chiar să  
se înregistreze uşoare creşteri. 

Desigur, este greu să elaborăm acum judecăţi categorice. Lumea este încă 
în criză, iar criza nu se manifestă linear, ci, în multe privinţe, imprevizibil şi chiar 
haotic. La noi, abia acum se fac simţite efectele, iar previziunile nu sunt dintre cele 
optimiste. 

3. Responsabilitatea soluţiei

În astfel de situaţii, se apelează, de regulă, la ceea ce am numi „responsabilitate 
de avarie”, definită pe un cadru relativ îngust, în care decidentul este obligat să 
acţioneze rapid, într-un fel sau altul. Lipsa unei gândiri mature şi consistente care 
să fi analizat din timp mediul internaţional de securitate economică, socială şi chiar 
militară şi, pe baza concluziilor rezultate, să fi asigurat elaborarea un pachet de 
opţiuni, a facilitat surprinderea strategică, mai exact, autosurprinderea strategică. 
Multe ţări au fost surprinse această criză. Partidele politice s-au aflat – aşa cum se 
află ele mai tot timpul – în campanii electorale, iar structurile statului, afectate de 
competiţiile politice interne, au fost adesea sustrase de la treburile lor şi s-au trezit 
în faţa unui fapt împlinit. Evident, în asemenea cazuri, conducătorii poartă întreaga 
vină, iar prestaţiile lor, în lipsa unor expertize consistente de care credeau că nu au 
nevoie, au fost şi sunt, cel puţin în cazul României, subiective şi chiar arbitrare. 
Este adevărat, soluţiile sunt puţine. Dar, în caz de criză, soluţiile trebuie să se 
fundamenteze pe accelerarea circulaţiei mijloacelor financiare, pe crearea de locuri 
de muncă, pe concentrarea activităţii economice şi sociale pe nuclee generatoare de 
securitate economică, adică pe infrastructuri, pe comunicaţii, pe sistemele simple şi 
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eficiente de producţie, pe diminuarea sectorului public şi încurajarea celui privat, 
care să absoarbă o parte dintre salariaţii calificaţi ai acestui sector, pe reducerea 
evaziunii fiscale şi, evident, pe solidaritate economică şi socială. În astfel de situaţii, 
dezbaterile se fac cu specialişti, institutele de studii şi cercetări strategice şi mediul 
academic trebuie lucreze din plin şi să furnizeze expertize, variante de soluţii, 
modalităţi de adaptare la condiţiile concrete ale ţării. Ar fi trebuit alcătuite echipe 
interdisciplinare de expertizare a unor soluţii şi chiar de găsire a unor soluţii, pe 
domenii, pe unităţi administrative sau productive, care să coreleze toate datele şi 
să găsească drumul critic. Soluţiile macroeconomice, dacă nu sunt completate de 
acţiuni concrete, pragmantice, nu sunt totdeauna cele mai plauzibile în situaţii de 
criză. Ele pot duce, uneori, la dezastre economice regionale, la sărăcirea populaţiei 
din anumite zone şi chiar la falimentarea unor unităţi economice care ar trebui să se 
constituie în suporţi viabili pentru ieşirea din criză. 

Responsabilitatea, în astfel de cazuri nu se asumă pe paliere mari, pentru că 
nu are obiect, ci se individualizează, se partajează între toţi membrii societăţii, se 
construieşte pe o idee naţională, pe un grup de soluţii, pe acţiuni rapide (dar foarte 
bine elaborate) de combaterea evaziunii fiscale, de accelerarea schimbului, inclusiv 
a schimbului-troc între întreprinderi, unităţi economice şi chiar între persoane fizice.

La nivel macro, există două politici şi, evident, două strategii extrem de 
controversate. Una dintre ele  susţine intervenţia masivă şi rapidă a statului, iar 
cealaltă, de nuanţă neoliberală, susţine neintervenţia statului şi lăsarea pieţei libere 
să regleze desfăşurarea evenimentelor. Ieşirea din criză, prin intervenţia statului nu 
previne nici disproporţionalitatea, nici dezastrul unor unităţi, ci doar perpetuează 
sistemul, selecţia unităţilor pe care le sprijină fiind şi ea, la rândul ei, subiectivă. 
Reglajul pieţei ar fi, în opinia unor specialişti, mai sănătos, întrucât unităţile care 
reuşesc să se salveze vor fi mai puternice şi mai echilibrate, mai flexibile şi mai apte 
pentru a face faţă mediului economic şi financiar fluid şi, adesea, imprevizibil. 

Cum bine se ştie, în urma efectului Wall Street, guvernul american a intervenit 
prin uriaşe planuri de salvare, acordând băncilor şi societăţilor de asigurare 
falimentare ajutoare foarte mari. Dar scăderea drastică a cheltuielilor de consum 
şi moratoriile asupra împrumuturilor au afectat grav chiar şi pe cele mai puternice 
companii. Statele au intervenit din nou, elaborând şi punând în aplicare noi planuri şi 
alte tranşe de cheltuieli. De fapt, unii susţin că tocmai amestecul statului în economie 
a generat astfel de crize. Creditele de consum cu grad de risc ridicat – impuse, în 
general, de măsurile de încurajare a creditelor de consum, cele mai multe dintre ele 
sub formă de subprime6, luate, susţinute şi chiar garantate de state în favoarea păturii 
sărace – au dus la imposibilitatea rambursării lor şi la falimentarea unora dintre cele 
mai mari bănci şi societăţi de asigurare din lume. John B. Taylor este însă de părere 
că tocmai acţiunile şi intervenţiile guvernului au provocat, prelungit şi agravat criza.7 
S-a cerut chiar constituirea unei comisii de anchetă asupra acestei crize de tipul celei 
6  Subprimele sunt credite  de risc cu dobândă ridicată (pentru a acoperi rata de risc).
7  http://www.contrepoints.org/Comment-le-gouvernement-a-cree-la.html (accesat la 28.06.2010)
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care s-a format pentru analizarea cauzelor evenimentelor de la 11 septembrie 2001. 
Explicaţia clasică a crizelor financiare rezidă în excesele monetare, care 

declanşează un boom şi un crah. Acestea sunt inevitabile. Aşa s-a întâmplat şi de data 
aceasta. Bula imobiliară, apoi crahul au cauzat explozia împrumuturilor imobiliare şi 
activelor financiare bazate pe acestea, după care a urmat prăbuşirea. 

Există, desigur, şi alte opinii în legătură cu filosofia şi fizionomia acestei crize, 
cu cauzele şi efectele ei. Unii susţin că nu doar intervenţia statului în favoarea păturii 
sărace şi susţinerea creditelor neperformante constituie cauza crizei, ci şi lăcomia 
băncilor, acordarea fără măsură a unor credite de consum cu grad de risc ridicat, 
precum şi inadecvarea sistemului financiar actual la cerinţele economiei reale, ale 
pieţei şi ale vieţii. Toate acestea, conexate, reprezintă, de fapt, adevărata cauză a 
acestui dezastru. Statul, în opinia acestora, nu a făcut altceva decât să intervină pentru 
protecţia sistemului pe care, evident, tot el l-a creat. Se pare că, în urma acestei crize, 
economia americană renunţă la modelul Milton Friedman8 şi începe să cocheteze cu 
intervenţionismul.9  Ideile intervenţioniste ale lui James Tobin, laureat al premiului 
Nobel, încep să prindă astfel contur şi susţinere. Cu alte cuvinte, John Maynard 
Keynes revine în contemporaneitate. Preşedintele american Barak Obama a semnat 
un plan de stimulare economică în valoare de 787 de miliarde de dolari. Efectele 
încep să se vadă. Economia americană iese din recesiune.

Încă odată se dovedeşte că, în vremuri tulburi, doctrinele rigide nu sunt cele mai 
potrivite. În momentul în care dobânda de referinţă se apropie de zero, este nevoie, 
în opinia unor specialişti, de opţiunile Rezervei Federale a SUA sau Băncii centrale 
americane (Fed) de stimulare a economiei. Este, deci, nevoie de flexibilitate. Rata 
optimă a şomajului, susţine James Tobin, este zero. La fel ca John Maynard Keynes, 
el susţine că este necesar ca guvernul să intervină în economie pentru menţinerea 
ratei angajării la un nivel cât mai ridicat. Friedman considera că trebuie reduse taxele, 
liberalizată piaţa şi efectuat un control strict al banilor pompaţi în economie. Cei care 
urmează linia lui Tobin cred că guvernul trebuie să intervină în economie, inclusiv 
prin intermediul pachetelor de stimulare a cheltuielilor. Desigur, influenţa ideilor lui 
Tobin este foarte mare la Washington, dar nu chiar atât de mare precum şi-ar dori 
adepţii acestuia. Richard Levin, preşedintele Yale University, afirmă că, în cadrul 
programului de simulare fiscală al administraţiei Obama, ar fi fost de dorit să fie mai 
puţine reduceri de taxe şi o implicare mai puternică în crearea de noi locuri de muncă. 
Adică exact inversul a ceea ce susţine John. B. Taylor.

Cert este că, şi de data aceasta,  criza a dovedit că speculaţiile financiare, 
aplicarea unor teorii în mod rigid, liberalizarea haotică a pieţei, creşterea excesivă 
a consumului, lipsa unor politici economice şi sociale echilibrate pot duce la 
desfăşurări dramatice, la prăbuşiri spectaculoase ale puterii economice şi financiare 
şi la dezechilibre greu de gestionat, cu efecte multiple, complexe şi greu de înlăturat 
8 Milton Friedman  a elaborat o teorie a venitului permanent, prin care se susţine că creşterea temporară a veniturilor, 
spre deosebire de creşterile permanente, nu declanşează creşterea semnificativă a consumului. 
9 http://www.zf.ro/business-international/sfarsitul-pietei-libere-economia-americana-renunta-la-milton-friedman-
cochetand-cu-interventionismul-4051488/ (accesat la 28.06.2010).
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sau de gestionat, inclusiv asupra securităţii naţionale şi internaţionale. Dar acesta este 
riscul economiei de piaţă şi al libertăţii pieţei. Intervenţia pentru controlul riscului 
poate diminua riscul sau, dimpotrivă, poate genera un risc şi mai mare. Chiar dacă 
toate acestea par un cerc vicios, se impune totuşi un echilibru dinamic între politicile 
liberale şi cele intervenţioniste, astfel încât efectele crizei să fie suportabile.

Evident, cauza acestui boom se află în excesul politicilor monetare. Banca 
Centrală a SUA (Fed) a menţinut rata sa de interes, îndeosebi în perioada 2003-
2005, sub limita recomandărilor monetare cunoscute, care indică ce politică ar trebui 
adoptată, în funcţie de precedente şi de experienţa istorică. Cercetătorii de la OCDE 
au arătat că, cu cât relaxarea monetară este mai mare, cu atât bula imobiliară este mai 
importantă. Efectele boom-ului şi crahului financiar au fost amplificate de numeroşi 
factori, printre care se situează utilizarea subprimelor şi dobânzilor variabile care au 
amplificat gradul de risc. În Statele Unite, au fost încurajate organismele cvasipublice 
Fannie Mae şi Fredie Mac să cumpere produse financiare bazate pe împrumuturi 
imobiliare, inclusiv pe subprime riscante.

Unii specialişti susţin că intervenţia grăbită, chiar precipitată a statului, fără o 
temeinică analiză a situaţiei şi a posibilelor efecte, poate declanşa panică şi evoluţii 
haotice. Panica poate fi amplificată atât de deciziile politice de a veni în ajutorul 
anumitor instituţii financiare şi nu şi a altora, cât şi de programele anticriză confuze, 
elaborate în grabă, sub teamă şi presiune. Totuşi, în astfel de situaţii, nimeni altcineva, 
în afara statului, nu poate interveni în mod eficient. Depinde însă cum şi când o face. 

Criza s-a extins rapid în întreaga lume. O mare parte dintre statele în curs de 
dezvoltare, profitând de costul scăzut al împrumuturilor şi al investiţiilor străine, 
au crescut împrumutul public. În acest moment, refinanţarea datoriei publice şi a 
deficitelor curente a devenit foarte dificilă, chiar imposibilă. Dacă băncile străine 
le refuză acestor ţări noi împrumuturi, falimentele şi şomajul ar putea exploda. În 
aceste condiţii, FMI, Banca Mondială şi Banca Centrală Europeană intervin pentru a 
evita haosul politic. Dar, de aici, nu rezultă că efectele în lanţ de insecuritate generate 
de  criză se reduc sau că ameninţările amplificate de stările haotice din finanţe şi 
economii dispar. 

Experienţa românească este, de asemenea, concludentă. Pârghiile economice 
şi financiare ale statului român sunt însă foarte puţine, dar, din păcate, nici acestea 
n-au fost folosite şi nu sunt folosite cu eficienţă. Împrumutul de la FMI, cu toate 
condiţiile drastice pe care acesta le pune, este un împrumut ieftin, care, în anumite 
condiţii, ar putea sprijini ţara pentru echilibrarea deficitului. Această acţiune ar trebui 
însă coroborată cu măsuri foarte bine elaborate de combatere a evaziunii fiscale, 
de stimulare a producţiei şi consumului intern, de limitare a cheltuielilor bugetare 
nejustificate, de stimulare a reinvestirii profitului, de stimulare a producătorilor 
autohtoni şi de folosire a potenţialului ţării. 
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Concluzie

Măsurile anticriză nu trebuie să afecteze proprietatea, ci, dimpotrivă, este 
necesar ca ele să aibă ca suport tocmai corelarea optimă a conceptului de proprietate 
cu cel de responsabilitate. Proprietatea nu este o noţiune abstractă, nici un fapt absolut 
independent, ci o realitate interdependentă, integrată într-un mediu economic şi social 
pe care-l defineşte şi de care depinde, care se bazează pe conexiuni, responsabilităţi, 
iniţiative şi pe respectul legii. Or, deseori, proprietatea este înţeleasă ca o entitate 
rigidă, neconexabilă, ca un castel cu porţile ferecate şi nu ca un suport de producere 
a bunurilor şi serviciilor, ca o entitate productivă, generatoare de prosperitate, de 
libertate şi de securitate. Măsurile anticriză, pentru a fi eficiente, nu pot fi luate decât 
într-un context în care nu este afectată proprietatea, ci în şi prin care se stimulează 
responsabilitatea în cadrul proprietăţii. Proprietarii trebuie să ştie că, în astfel de 
situaţii, se defineşte, se probează şi se certifică rolul şi calitatea lor de proprietari, 
capabili să genereze efecte constructive, adică producţie şi stabilitate, chiar dacă, 
pentru aceasta, este nevoie de eforturi foarte mari, de reinvestire a profitului şi de 
solidaritate.   
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Prof. univ. dr. Corina DUMITRESCU1

Abstract

Securitatea nu este doar o simplă stare de linişte, de siguranţă, de 
bună funcţionare a sistemelor şi mecanismelor politice, economice, societale, 
informaţionale, culturale şi militare, ci şi un efect generator de efecte. Un 
astfel de efect nu poate însă să fie generat decât în anumite condiţii. Unele 
dintre aceste condiţii sunt schimbătoare, altele se bucură de o anumită 
stabilitate, adică de un flux coerent şi consistent de determinări. Acest flux se 
înscrie şi trebuie să se înscrie într-un anumit sistem de norme, într-un cadru 
care face posibile conexiunile, interacţiunile şi controlul efectelor. Normele 
care reglementează funcţionarea unei societăţi nu sunt însă arbitrare, nici 
doar convenţionale, sau, în orice caz, convenţionalitatea are o mulţime de 
determinări obiective, care o scot din voluntarism, ci şi obiective. Obiectivitatea 
vine din corespondenţa dreptului cu legea care instituie norma de drept, 
din mulţimea determinărilor şi conexiunilor şi, evident, din capacitatea 
legiuitorului şi executivului de a cunoaşte, înţelege şi transpune în norme, pe 
structura unor valori ontologice semnificative, acest determinism dinamic şi 
complex. Calitatea şi substanţialitatea determinărilor, conexiunilor şi relaţiei 
de feed-back generează efectul de securitate. Acest lanţ nu funcţionează 
totdeauna perfect, iar consecinţele complică filosofia efectului, deplasându-l 
semnificativ, spre ceea ce numim insecuritate, inclusiv insecuritate juridică.  

Cuvinte-cheie: securitate, juridică, principiu, insecuritate, normă, drept 

1. Coordonare ale unui principiu

Așa cum bine se știe, noțiunea de securitate juridică are câteva caracteristici 
foarte importante. Ea este considerată a fi chiar un principiu – principiul securității 
juridice – și  se referă la protecţia cetăţeanului „contra unui pericol care vine chiar 
din partea dreptului (…), pe care l-a creat dreptul sau este pe cale să-l creeze.”2 
1  Prof. univ. dr. Corina Dumitrescu este rectorul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”.
2 Lucien François, Le problème de la sécurité juridique, in lucrarea La sécurité juridique, Ed. Jeune Barreau de 
Liège, Liège, 1993, p. 10, apud, Cosmin Flavius Costaş, Principiul securităţii dreptului, http://www.fiscalitatea.ro/
principiul-securitatii-juridice-342/ 

SECURITATEA JURIDICĂ  
ŞI EFECTELE SALE
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Securitatea juridică are mai multe dimensiuni şi mai multe componente şi nu se 
reduce doar la neretroactivitatea legii3. Întrucât legea nu poate reglementa toate 
situaţiile apărute sau posibil să apară, se generează un context care poate duce la 
ceea ce numim insecuritate juridică. În aceste condiţii, nici legea, nici cetăţeanul 
nu sunt foarte bine protejaţi. Pentru a se evita astfel de situaţii, mai exact, pentru 
gestionarea contextului ce poate deveni insecuritar din punct de vedere juridic, sau 
generator de insecuritate juridică, se au în vedere unele măsuri cum ar fi: accesul la 
legislaţie; difuzarea rapidă a legii şi crearea condiţiilor de cunoaştere a ei; obligaţia 
administraţiei de a defini în mod clar modul în care se aplică legea, precum şi efectele 
ei, creând astfel încrederea legitimă, adică toate condiţiile necesare pentru securitatea 
cauzei şi efectului; dreptul la interpretarea unitară a legii de către instanţele de 
judecată şi crearea unei jurisprudenţe unitare şi foarte bine consolidate.

Acest principiu al securităţii juridice este consacrat la nivel european pe cale 
jurisprudenţială. El face parte din ordinea juridică comunitară şi trebuie respectat nu 
doar de instituţiile comunitare, ci şi de toate statele membre ale Uniunii. De aceea, 
o măsură comunitară trebuie să fie clară, adică neechivocă şi certă, iar aplicarea ei 
să fie previzibilă. Acelaşi lucru este valabil şi la nivelul statelor europene. Fiecare 
stat membru al Uniunii Europene s-a angajat, odată cu acceptarea mecanismului de 
aderarea şi a condiţiilor impuse, să se încadreze în această jurisprudenţă care ţine de 
securitatea dreptului sau de securitatea juridică. Orice nerespectare a termenelor de 
aplicare şi a prevederilor duce la insecuritate juridică. 

Insecuritatea juridică afectează, deopotrivă, cetăţeanul, cauza, dar şi 
mecanismul juridic şi, în final, securitatea generală a cetăţeanului, a proprietăţii, 
a relaţiilor sociale, a sistemelor şi mecanismelor politice, economice, financiare, 
educaţionale etc. Devenind lege, dreptul dovedeşte nu numai forma universalităţii 
sale, ci adevărata sa determinare. „De aceea, când ne reprezentăm legiferarea – scrie 
Hegel –, nu trebuie să avem înaintea ochilor numai unul dintre momente, acela că 
prin lege se declară ceva drept regulă de conduită, valabilă pentru toţi; ci momentul 
esenţial intern, înainte de cestălalt este cunoaşterea conţinutului în universalitatea lui 
determinată.”4 

Desigur, legea transpune dreptul, adică sistemul relaţiilor obiectiv determinate 
în cadrul unei societăţi, în norme de drept, adică în reguli obligatorii de comportament 
şi, în acelaşi timp, într-un fundament pentru securitatea comunităţii, a activităţii 
respective, a instituţiei şi, evident, a persoanei. Acesta este, desigur, principiul. Dar, 
de la principiu la realitate, deseori, intervin o mulţime de factori favorizanţi dar şi 
de factori perturbatori. Procesul de trecere de la particular la universal, de la drept 
la norma de drept, chiar şi în cazul dreptului cutumiar, este complex şi presupune 
o raţionalitate superioară, capabilă de un efort consistent, coerent şi congruent 
de construcţie judiciară. Desigur, statul, prin mecanismele sale, şi comunitatea 
3 În art. 2 din Codul Civil Napoleonian din 1804, se arată că „Legea nu dispune decât pentru viitor, ea nu are niciun 
efect retroactiv”.
4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principiile filosofiei dreptului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1969, p.239.
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internaţională, prin sistemele sale de interconexiune între state suverane – singurele 
subiecte ale dreptului internaţional –, au toată grija ca această transcendere în universal 
să se realizeze în deplină securitate. Cel puţin, aşa ar trebui să fie. În realitate, cum 
bine se ştie, lucrurile sunt mult mai complicate. Constituirea securităţii judiciare 
sau a fiabilităţii dreptului (Rechtzekerheid), după doctrina olandeză5 este dificilă, 
întrucât trebuie să rezolve problemele imperfecţiunii legii şi efectelor acesteia, să 
construiască adică securitate într-un mediu de incertitudine sau de certitudine limitată, 
determinată. Nicio lege din lume nu poate da un răspuns direct tuturor problemelor 
din domeniul pe care-l reglementează. Soluţia rămâne o construcţie judiciară, care se 
bazează pe pilonii legii, pe jurisdicţie şi pe capacitatea instanţei de a conexa probele 
şi argumentele şi de a concluziona. 

Acesta este însă doar un aspect al problemei, foarte important, desigur, dar nu 
singurul. Oamenii şi instituţiile nu merg toată ziua în instanţă, dar trăiesc împreună, 
muncesc, rezolvă numeroase probleme etc. Aproape în fiecare minut, omul trebuie să  
ţină seama de o regulă, de o normă, de o lege. Libertatea nu este o noţiune abstractă, 
ci un concept la baza căruia se află o restricţie: legea. Legea este, de fapt, o condiţie 
esenţială a libertăţii în societatea omenească. De la Platon la Hegel, conceptul de 
libertate nu a ieşit în afara determinărilor ei, iar aceste determinări sunt reglementate. 
Securitatea, în sens larg, nu este altceva decât asigurarea libertăţii, prin reducerea 
vulnerabilităţii şi diminuarea, în mod corespunzător, a ameninţării, iar acestea nu se 
pot realiza decât în cadrul unor norme de drept, consfințite prin Lege. 

2. Securitate şi insecuritate juridică

Securitatea juridică este, deci, un principiu de drept. Sensul acestui principiu 
este acela de a proteja cetăţeanul împotriva efectelor secundare negative ale dreptului, 
mai ales împotriva efectelor incoerenţelor legislative  sau ale efectului negativ de 
complexitate al legilor şi reglementărilor. Cum bine se ştie, excesul de reglementare 
creează nu doar incoerenţă, ci chiar instabilitate, incertitudine şi insecuritate în 
plan juridic şi, de aici, în toate celelalte planuri, întrucât, în societatea omenească, 
dimensiunea juridică a relaţiilor este esenţială. Schimbările legislative prea frecvente, 
exagerate şi nejustificate nu au efecte pozitive, ci, dimpotrivă, pot duce la deprecierea 
dreptului şi chiar la ceea ce numim insecuritate juridică. 

Ştim cu toţii că legea trebuie să fie comprehensibilă, previzibilă, normativă şi 
să exprime competenţa legiuitorului în domeniul respectiv. Or, există legi care sunt 
departe de a se încadra în astfel de exigenţe, deşi legiuitorul consideră că asemenea 
legi sunt necesare şi utile pentru epoca în care ne aflăm. Cât sunt de necesare şi cât 
sunt de utile (unele dintre ele), se vede după efecte. De unde rezultă că între sistemul 

5  Pierre Lambert, Le principe général de la sécurité juridique et les validations législatives, in lucrarea Sécurité 
juridique et fiscalité, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 6,  apud, Cosmin Flavius Costaş, Principiul securităţii 
dreptului, http://www.fiscalitatea.ro/principiul-securitatii-juridice-342/ 
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de generare a legii şi realitatea dreptului care trebuie să constituie un suport al acestei 
generări există un hiat. Această ruptură se datorează necunoaşterii suficiente sau falsei 
cunoaşteri a realităţilor şi determinărilor, precum şi a mecanismelor de generalizare 
şi universalizare. Nu pentru că oamenii care se ocupă cu astfel de probleme n-ar 
avea capacitatea să transpună, prin lege, dreptul într-o normă de drept viabilă şi 
folositoare procesului de convieţuire şi de dezvoltare, ci pentru simplul dar extrem 
de complicatul motiv că determinarea obiectivă este, în mare parte, înlocuită, în prea 
multe cazuri, cu interesul subiectiv, fragmentar, parţial sau particular. 

Este adevărat, trăim într-o epocă în care asistăm la semnificative schimbări 
de paradigme politice, economice, sociale, culturale. Este vorba de adaptarea 
teoriilor, conceptelor, metodelor şi metodologiilor, precum şi a reglementărilor, la 
noile cerinţe ale procesului globalizării, ale noilor dimensiuni şi noilor coordonate 
ale modernizării suveranităţii statelor, singurele subiecte de drept, ale relaţiilor 
internaţionale, ale învăţământului, culturii, vieţii economice etc. Dar, în drept, nu 
există revoluţii, ci doar coerenţe, consistenţe şi construcţii durabile, întrucât dreptul 
este prima condiţie a securităţii sociale şi individuale, naţionale şi internaţionale, 
prima condiţie a implementării, apărării şi gestionării normalităţii. 

Pornind de aici, domeniul securităţii legislative, ca să spunem astfel, ar 
trebui să se supună unor rigori absolut necesare, întrucât nu se poate ieşi din nişte 
coordonate dincolo de care nu mai poţi fi sigur de nimic. Atunci când se construieşte 
o casă, constructorul ia măsuri ca schelele să fie sigure, infrastructurile rezistente, 
iar lucrătorii să cunoască şi să respecte normele de securitate a muncii, adaptate la 
exigenţele acelei construcţii. 

Construirea României de azi are nevoie nu doar de securitatea celor care decid 
şi celor care aplică aceste decizii, adică de o legislaţie adecvată, ci şi de securitatea 
acestei legislaţii, adică de o garanţie fermă că noua legislaţie nu produce insecuritate 
juridică şi nici de altă natură. Or, în opinia noastră, acest lucru a fost scăpat din vedere 
sau, în orice caz, nu s-a bucurat totdeauna de atenţia necesară. Iar efectele se cunosc. 
Dintre acestea, am sublinia doar câteva, pe care le considerăm cât se poate de grave:

- deprecierea legii şi, în consecinţă, a respectului faţă de lege, datorită, în 
principal, faptului că, la elaborarea şi implementarea legii, nu s-a ţinut seama de 
determinările reale de care vorbea Hegel încă în 1854, ci doar de unele interese de 
moment sau de unele situaţii conjuncturale (de criză), care nu sunt semnificative în 
generarea determinărilor procesului legislativ6;

- crearea unei filosofii subversive a non-legalităţii şi a definirii legitimităţii 
prin prisma interesului şi nu a securităţii legii;

- crearea şi amplificarea unui mediu de insecuritate legislativă, în care legea 
nu-l slujeşte şi nu-l apără pe cetăţean, ci îl pune în postura de suspect şi chiar de 
6  Interesele nu generează legi, ci acţiuni. Interesul constituie totdeauna mobilul unei acţiuni. Subordonarea  procesului 
legislativ (procesului de generare a legii, în primul rând) dinamicii interesului, duce la subiectivism şi voluntarism, 
iar legile elaborate în acest fel duc la insecuritatea dreptului şi nu la implementarea unor norme de drept care să 
constituie garanţia juridică a securităţii economice, financiare, societale, informaţionale, militare etc. 
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posibil vinovat (cetăţeanul este ţinut la cozile unor ghişee ale funcţionarilor publici 
pentru a-şi plăti dările sau pentru a obţine autorizaţii, acte necesare etc. şi, atunci, când 
nu poate suporta acest supliciu, este avertizat, somat şi supus unui stres distrugător);

- proliferarea voluntarismului politic în sistemul economiei, educaţiei, 
relaţiilor publice şi dreptului (aplicarea preferenţială, diferenţiată şi neunitară a legii, 
excluderea precedentului, amânarea sine die a cauzelor etc.);   

- fracturarea sistemului democratic şi degradarea gravă a sistemului de 
comunicare şi control între puterile statului;

- autoizolarea puterii şi accentuarea componentelor dictatoriale. 
Securitatea juridică reprezintă o expresie a dreptului natural la securitate şi, 

de aceea, ea trebuie să se regăsească, în primul rând, în dreptul constituţional. Acest 
lucru nu este îndeajuns, deşi ar trebui să fie. Uneori, prevederile constituţionale sunt 
considerat mult prea rigide sau, dimpotrivă, mult prea transparente la semnificaţie, ceea 
ce impietează asupra dreptului natural la securitate. Dreptul constituţional trebuie să 
transpună într-o formă accesibilă, coerentă, inteligibilă şi funcţională dreptul natural 
şi nu să creeze sofisme, capcane sau voluntarism. Dar chiar dacă legea fundamentală 
a ţării nu creează aşa-ceva, de fiecare dată, se găsesc pretexte pentru a o acuza de 
incoerenţă şi inconsistenţă. Constituţia unei ţări nu se poate constitui după interesele 
grupurilor, nici după interesele partidelor, ci după determinările obiective, naţionale 
şi internaţionale, ale unei epoci în care norma de drept se cere legiferată la nivelul 
unui stat, în funcţie de parametrii constituţionalităţii în lumea modernă. Constituţia 
nu este o expresie a voinţei, ci o expresie a unor determinări care obiectivează voinţa, 
care o reglementează şi o expertizează, astfel încât ea să constituie un garant al 
unui drum corect şi coerent, al unei ontologii raţionale şi al unei raţiuni suficiente. 
Societatea modernă nu poate exista în afara unei constituţionalităţi moderne.  

Securitatea juridică este esenţială pentru sistemul juridic al statului de drept, 
pentru statul de drept, pentru dezvoltarea sa economică durabilă, pentru exerciţiul 
drepturilor cetăţenilor. Deşi principiul securităţii juridice este foarte vechi – el se 
regăseşte sub o formă sau alta în numeroase reglementări –, consacrarea lui este de 
dată relativ recentă. El a apărut în Germania, iar consacrarea internaţională s-a realizat 
în cadrul jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, începând cu 1962. 
În Franţa, potrivit Declaraţiei din 1789, dreptul la siguranţă se înscrie în art. 2 din 
Constituţie, care situează siguranţa în rândul drepturilor naturale şi imprescriptibile 
ale omului, alături de libertate, proprietate  şi rezistenţa la opresiune. 

Nerespectarea acestui principiu conduce automat la proliferarea excesivă a 
normelor legislative, la o complexitate cu efecte haotice, precum şi la promovarea 
unei legislaţii stufoase, complicate, incoerente, cu excese normative şi, evident, cu 
efecte deosebit de negative în viaţa politică, economică, socială şi culturală a ţării. 

Nerespectarea acestui principiu creează insecuritate juridică, iar aceasta duce la 
fracturarea legalităţii şi legitimităţii, a egalităţii în faţa legii, la arbitrar, subiectivism, 
voluntarism, neînţelegeri, în contencios etc. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/201028

Realitatea juridică din România ultimilor douăzeci ani dovedeşte cu prisosinţă 
acest lucru. Pentru că este foarte greu, dacă nu chiar imposibil să aplici în mod 
coerent o legislaţie fluidă, nesigură, ezitantă, cu schimbări incomprehensibile, cu 
evoluţii intempestive, în funcţie de interese, de conjuncturi şi de o mulţime de alţi 
factori aleatori. 

Acest principiu – valabil în justiţie – se extinde însă şi în alte domenii sau, 
în orice caz, le influenţează. Desele variaţii în reglementarea învăţământului, spre 
exemplu, creează un efect dramatic de insecuritate educațională, de insecuritate 
culturală, la toate nivelurile. 

Cel mai reglementat domeniu dintre toate domeniile activităţilor economice, 
politice, sociale, culturale, informaţionale şi militare din România este cel al 
învăţământului. Reforma sistemului de învăţământ din România – necesară şi 
posibilă – a generat, aşa cum a fost ea concepută de-a lungul anilor, insecuritate 
şi imprecizie în sistemul educaţional, subiectivism şi voluntarism. De câte ori 
s-au schimbat guvernele, s-a schimbat şi concepţia învăţământului, iar politicile 
şi strategiile adoptate s-au situat, în multe privinţe, foarte departe de realităţile 
învăţământului românesc. Actualul proiect al legii învăţământului – alcătuit în grabă, 
fără o fundamentare ştiinţifică şi metodologică temeinică –, dacă va fi acceptat 
în forma în care a fost supus dezbaterii, atentează pur şi simplu la valori deja 
câştigate în aceşti ani de democraţie – autonomia universitară, titularizarea, relaţii 
inter-universitare etc. – în favoarea unor construcţii care accentuează centralizarea 
excesivă, voluntarismul, descurajarea liberei iniţiative, curricula etc. 

Asemenea proiecte, elaborate în grabă, creează instabilitate în sistem, 
nesiguranţă, scot instituţiile de învăţământ din coerenţa didactică şi curriculară creată 
şi consolidată de-a lungul anilor şi generează insecuritate în sistem.  

Concluzie

Principiul securităţii juridice este unul din principiile de bază ale securităţii 
sistemului juridic şi, prin consonanţă, al securităţii economice, sociale, ecologice, 
culturale, educaţionale, informaţionale, militare etc. Securitatea juridică reprezintă, 
în acelaşi timp, o garanţie a fiabilităţii legii, a coerenţei, integralităţii şi funcţionalităţii 
sistemului judiciar, o garanţie a libertăţii şi a democraţiei. Aplicarea acestui principiu 
nu este însă simplă, întrucât construcţia judiciară într-o etapă cu numeroase 
incertitudini, în care provocările, pericolele, ameninţările, vulnerabilităţile la acestea 
şi riscurile asociate proliferează, este anevoioasă, dificilă şi incumbă o foarte bună 
cunoaştere a realităţilor şi determinărilor. Construcţia judiciară într-o astfel de etapă 
ar trebui să se bazeze pe valori şi realităţi, nu pe interese. Interesul generează politici, 
valorile şi realităţile generează suporturi pentru realizarea unui sistem optim şi 
eficient de transpunere a dreptului în normă de drept, în lege. 
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Ştefan MINOVICI

HOW COULD THIS HAPPEN?

What started out as simply a liquidity problem in the United States banking 
system, morphed the entire globe into a twisted entity, as the most prominent economic 
recession since the Great Depression of the 1930’s began to erode corporations, 
banking institutions and governments on an international scale. It spread through 
the industrialized world within a matter of months as a deceleration of international 
economic activity prevailed. The National Bureau of Economic Research (NBER) 
suggests that the financial crisis begun in the United States as early as December 
2007. However, it was only until September 15, 2008 when Lehman Brothers 
filed for chapter 11 bankruptcy, that the economic downturn really started to take 
shape. The American financial system, on that fine Monday morning in early fall, 
was shaken to its core. The reckless and unsustainable financial lending practices, 
real estate securities trading, oil and food price hikes, and impending asset bubbles 
merely became sideline details, as a period of major panic erupted on the inter-bank 
loan markets. Overnight, the US state of affairs took top spot on agendas around the 
world. 

Governments, including the newly elected Obama administration, seemed to 
fumble at how to deal with the resulting catastrophic collapse of corporations and 
banks and how to tackle an ever-treacherous job market slump. A renewed interest 
in Keynesian economics occurred as stimulus packages attempted to help private 
institutions though public sector monetary and fiscal policies. However, the increases 
in public debt led to notable financial problems around the world, especially the 

CONTEMPORARY RECESION
A retrospective overview of the Financial Crisis, causes, 

consequences and predictions.
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Greek financial collapse of late. The European Sovereign Debt crisis of 2010 has 
followed on from the US originated financial crisis, and currently has the potential to 
lead the world economy into what is being dubbed a “double-dip” recession. 

Regardless of what predictions may be made regarding the future of the 
financial crisis, the period has been characterized by a share and real-estate price 
collapse, the failure of financial and commercial institutions, increases in public 
assistance, a decrease in international trade, large scale unemployment and collapses 
and fluctuations of commodities prices. An in-depth overview of conditions prior 
to the recession, causes, effects and responses will provide a unique perspective at 
how the United States attempts to emerging ahead of the pack, as the green shoots 
of growth tinker on the horizon, like a mirage in the desert, amidst the devastation of 
the past three years.  

ASLEEP AT THE WHEEL

While the financial crisis seemed to emerge out of thin air, as an erratic 
consequence that is the beast of complex financial institutions, a number of vocal 
economists who predicted the danger were largely ignored. In between 2000-2006, 
forecasts of an impending recession materialized. Based on an imminent housing 
market bubble in the United States, Bezemer’s paper “No one Saw This Coming” 
discussed the highlights of over ten academics describing just this agenda. Warnings 
that various imbalances in US monetary policy and financial conditions would lead 
to some sort of economic collapse in the future remained unheeded as the global 
economy marched towards self-destruction.  Three main areas of interest existed and 
have been retrospectively explained as the following.

The commodities recession of the 80’s, and 90’s ended around the year 2000 
with global boosts in various commodity prices. Items like oil and various food goods 
reached absurd levels around 2008 leaving serious economic damage in their wakes. 
High inflation and unemployment rates coupled with a reverse direction of overseas 
outsourcing, or reverse globalization as it is termed, threatened the global economy. 
Brent barrel petroleum spot prices, as a representation of the oil commodities market, 
spiked in 2008, suggested to be the result of “Peak Oil.” Motorists were forced to 
pay over $4.00 per gallon in the USA and between £4.70 and £5.00 per gallon in the 
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United Kingdom. Prices crashed nearly threefold at the onset of the recession as global 
demand plummeted amidst economic collapse. Almost every other commodities was 
adversely affected but included, among others, industrial items such as Sulfuric Acid, 
Sodium Hydroxide and Platinum. 

Housing bubbles were identified throughout the world by early 2007, in 
regions including the USA, Europe, South Africa, Australasia and parts of South 
America. As early as 2005, notable executives and federal opinions indicated that 
there seemed to be a problem on the horizon in terms of the real estate industry. The 
fact that a housing price crash was looming did not spark enough action to prevent 
the large-scale consequences that were seen. 

Various publications, in early 2008, suggested that inflation levels were at 
historical levels for a number of speculated reasons. Money supply, growth surges in 
Asia, commodity price fluctuations and growth, agricultural collapse, rising costs of 
Chinese products and services, and the exponential demand from emerging markets 
have all been earmarked as having a hand in the manufacture of the inflationary 
conditions. Unregulated oil exporting economies experienced the highest inflation 
rates, along with the least developed nations (LDN’s – IMF) and developing Asian 
countries, on account of food and oil price hikes.

HOW DID IT HAPPEN?

With such far-reaching consequences and loss of economic value on a 
worldwide scale, the investigation in to the real and deliberate causes of the financial 
crisis and “who to blame” have been a debate of contentious nature. Finger pointing, 
lack of accountability and an overarching concealment of information have and with 
furthermore plague ongoing investigations. However, a central area of focus has been 
the US public monetary policy makers and respective private financial institution 
operations. 

Information in various, well-respected publications in October of 2008 also 
claimed that various individuals fervently opposed any sorts of regulations to 
derivatives. Furthermore, it was a type of financial instrument known as “mortgage-
backed securities,” a derivative, that ultimately caused the entire financial crisis and 
subsequent collapse to occur. The individuals who opposed regulation include, most 
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notably, Treasury Secretary, Robert Rubin, Federal Reserve Board Chairman, Alan 
Greenspan, and Securities and Exchange Commission Chairman, Arthur Levitt.

Through Greenspan’s role at “The Fed,” lowered federal rate funds in the 
order of only a single basis percent over a period of less than one year led to a flurry 
of relatively effortless financial credit funding being introduced into the market. This 
credit flux in the economy resulted in a period of highly flawed and unsustainable 
economic growth. It was partly a result of pressure upon Greenspan to drive the 
US economy further away from the dot com bust of the early 2000’s which led to 
shortsightedness and which only delayed the onset of recession. 

Reports as far back as 1999 indicate that the Clinton administration’s push 
to support subprime lending may have had a devastating effect as an addition to 
cause of global recession. Articles in publications, such as the New York Times, 
described how the government pushed financial institutions to offer loans to medium 
and smaller, more risky individuals. This new push for riskier loans began as early 
as 1995, when attempts to jump-start a stagnant homeowner market introduced 
a new level of hazard to the industry. Even earlier, advances by the Bush Senior 
administration in 1994 had weakened regulation of financial institutions. While 
congress at the time had structured orders for companies to be in possession of larger 
liquid asset cushions when taking out risky investments, the Clinton administration 
failed to implement the laws until some nine years later. 

The Gramm-Leach-Bliley act of 1999, also signed by President Clinton, was 
in direct contravention of the Glass-Steagall act of 1933, which disallowed financial 
institutions from taking on the roles of an investment bank, commercial bank or 
an insurance company concurrently. Once the new act had been ratified, financial 
institutions really had free reign as to what and how business would be conducted. 
However, it has been argued that this new act also softened the blow for financial 
institutions suffering in the financial crisis, as the mergers and acquisitions that took 
place would have otherwise been illegal, allowing some sense of recovery to be 
achieved. 

A 2009 paper by Fratianni and Marchionne discussed the role of the US 
economic debt in the causation of the financial crisis. The real estate asset bubble 
burst is said to be late on a list of activities to produce the economic slump. Subprime 
mortgage failure rates were the first symptom of a bust economy, but were not to 
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blame for the brutality of the observed crisis. Nonetheless, low class mortgages 
served to feed the fire of economic destruction at a rate and to an extent never seen 
before. They became a part of the cause due to a number of reporting activities and 
motivational factors. These include: the sale and transfer of low quality mortgages 
in a market, ex-bank; the securitization and construction of corrupt and complex 
financial vehicles; lack of applicable evaluations of securities by responsible risk 
rating agencies; mark-to-market and “fair-value” accounting principles; and the lack 
of regulation in identifying and heeding signs of evident future troubles. 

With an unsustainable economic boom taking place led by an exploding credit 
market, and the growing real estate asset bubble, those willing to take a chance stood 
at making incredible returns on investments. And the opportunity proved irresistible. 
Banks and investors partook in riskier activities as they over leveraged their own 
balance sheets and borrowed incredible funds to take advantage of the too-good-to-be-
true conditions. It was, unfortunately, only if the unsustainable economic conditions 
of the time persisted, and the growth seen in the housing market continued, that 
these investors would be able to have repaid debts. This miscalculation in risk and 
the future certainly caused the financial crisis to develop on such a remarkable scale.  

A calculations formula, known as David Li’s Cupola Model, became persistently 
used throughout the financial industry to analyze Collateralized Debt Obligation 
prices, using prices of related Credit Default Swaps. Investors, rating agencies and 
issuers used this tool, which ultimately was flawed. As changes in the market due to 
the onset of the financial crisis occurred, the model began to fail until 2008, when 
the entire financial market, largely backed on Li’s model crashed and shattered as 
the financial system found itself at the mercy of none. The model could not take 
note of the inherent risk injected into the markets, and the surrounding changes and 
absurdities in the financial environment. It has been estimated that the period two 
years prior to 2007, approximately $450 billion dollars worth of Collateralized Debt 
Obligations were issued, with about 30% being mortgage backed and ultimately, 
risky. In the height of the recession, recovery rates on these instruments were running 
at 5-32%, a figure that further dampened the sustainability and liquidity of corporate 
balance sheets internationally. 

This economic boom and bust pattern is an excellent example, as proposed by 
the Austrian School of Economics, of the Austrian Business Cycle Theory.  Described 
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as such, central banks alter monetary policy to lower interest rates to low levels 
that a period of false economic growth ensues. When these simulated conditions do 
not represent a state found in free markets, numerous poor investments become a 
direct result of cheap and easily obtained credit used primarily to invest in real estate 
and capital assets.  The demand forces prices to rise and as individuals see positive 
growth in investments, put savings and other long term initiatives to the sidelines. 
This results in a strained financial and economic resource, on which the cheaper 
credit relies and should be backed against – physically it becomes impossible for 
banks to give out more money than what exists through consumer savings. A tipping 
point is suddenly reached when investors collectively realize the problem as interest 
rates rise once more, causing a total collapse of the foundations of the market. The 
sudden drop in demand and consumption results in the onset of a recession. 

It has been argued that the reality of the recession followed what had been 
long described by the Austrian Business Cycle perfectly.  The actions of the Federal 
Reserve, previous presidential policies, poor investments based on weak analytical 
methods, carefree investments due to cheap and easy credit, over consumption and 
the housing bubble all feed the process. The tipping point, shown to be the collapse 
of Lehman Brothers, spurred a panic throughout global markets, which ultimately 
brought on the full scale recession, as explained through the business cycle theory. It 
is specified that any of the events in isolation would not have be adequate to explain 
the observed consequences, but rather a “perfect storm” of events, which occurred, 
was required. 

And while most agree that the prior discussed causes to this recession seem 
to explain the observations, a number of other events are claimed to have added 
to the problems. An economist has shown through detailed calculations that the 
US economy would not have been thrown into a recession had the oil price boom 
of late 2007, early 2008 not taken place. While agreed that this was probably not 
a determining factor, the oil price fluctuations certainly have played a substantial 
part in the global economy during these periods. Other factors considered include 
alternate issues with the Federal Reserve and monetary policies; overproduction of 
goods and globalization in China, India and other emerging markets; and the fact that 
previous failures and lack of due diligence by financial companies in the US have 
gone unpunished and created a false sense of security in the US market. 



35UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM

Being dubbed the world’s most severe recession since the Great Depression, 
this latest financial crisis has rewritten the books and posted some new records 
on the severity of certain issues. While the globe still finds itself teetering on the 
outskirts of a recession, the world economy finds itself in the second longest period 
of contraction ever. The devastating issue has been that the effects have been so 
widely felt from country to continent worldwide. The knock-on effect, which has 
ravaged every sector, every industry in nearly every market on earth was literally 
unstoppable. The pervasive effects of the recession include the collapse of trade and 
industrial production, unemployment, the decline of financial markets, insurance 
industry changes, small business lending policies, diminished travel and enlarged 
pollution rates.  

Analysts hypothesized that the recession was the response of the market to 
counter act the prior periods of intense economic integration and expansion through a 
process of deglobalization. Industrial output in the of the worlds most manufacturing 
rich markets (including Germany, Japan, Russia and Brazil) fell between 12-31% 
in the months between January 2008 to January 2009. The financial crisis most 
certainly included a manufacturing crisis, as the recession hit hard in countries who 
were net exporters. International trade, a net creator of value, is said to have fell 
by 50% in one week in October 2008, as measured by international shipping rates. 
However, the fall of prices, albeit commodities and stocks, spurred on the acquisition 
of low priced purchasing by private high worth buyers and sovereign funds from the 
Middle East and Asia. China went on a shopping spree primarily in 2009 to stock pile 
commodities and guarantee itself a steady supply of oils and minerals in the future. 

One of the most prominent issues to come to the forefront of social concern was 
the effects of the recession upon employment figures and rates. It has been estimated 
that by the back end of 2009, over 20 million jobs had been lost in the US alone as a 
direct macroeconomic consequence. Global estimates put the total scale of lost roles 
at 50 million. Job loss has not been limited to the most effected industry – finance, 
but has been seen across job markets in a multitude of sectors including real estate, 
manufacturing and construction.  The US has been one of the hardest hit job markets 
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with unemployment rates falling from 4.9% to over 10% by October 2009. A very 
troubling fact in this period were the excessive cuts made by corporate executives 
who feared the worst for the future. The overkill job shedding meant that companies 
saved cash in the short term, but decreased productivity over the medium, thereby 
increasing the potential for defaults. In many instances, a percentage of those made 
redundant, were hired back over the following months. Various European countries, 
such as Spain, had an extremely difficult time weathering the job market crash as 
some reports indicate unemployment rates running as high as 19%. These conditions 
were not helped by the fact that emerging market economies, and typically the BRIC 
countries, were providing a skilled labor pool, which helped pressure global wages 
down. 

Its is very obvious that a market based on financial transactions would be 
extremely hard hit by a recession as fear and panic strangled the global economy. And 
while it was believed that financial volatility of the 20th century was a “thing of the 
past,” the arrival once more of stock, commodity and currency volatility destroyed 
what remained of false optimism. The first quarter of 2008 market the onset of a 
global shares crash, as prominent financial authors gave January 21, 2008 the term: 
“Black Monday.” The devastation was insidious in financial markets, from the US, to 
China and Europe. This “Monday-type crash” would take place three more times in 
2008, August, September and October. Some 30-40% of financial market value had 
vanished in a period of 10 months. Russian markets were suspended on the back of 
notable value loss, an oil price crash and political tensions with the west, while other 
emerging markets followed suite. Bans in short selling of stocks were put in place in 
the US in the third quarter of 2008, and countries like the UK and Australia tagged 
on shortly thereafter. And with the financial assets market left in absolute ruins, the 
gold price shot through the roof as investors tried to sure up wealth in tangible and 
sustainable assets. This move was seen to affect other precious metals and land, 
rather than real estate. 

A number of lesser discussed effects took place in smaller sectors, or those areas 
not explicitly covered in the media. The insurance industry made notable changes to 
their operations during this time of turmoil. While predictions of insurance price 
hikes were made, very few markets raised premiums, including, most notably UK 
insurance providers. Small businesses, part of the backbone of the US and global 
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economy, were dealt a severe blow with the onset of changes to lending and credit 
policies. Large banks were being bailed out with federal funds while a considerable 
decrease to small business funding in the order of 4-6% occurred. While there has 
been a sincere drop in demand for funding as many small businesses have defaulted, 
or lost credit score, it has been argued that this doe not fully explain the total drop in 
lending rates. 

The Obama administration, on the back of changes to international 
environmental policy, had started to look at introducing environmental reform in the 
shape of a cap and trade regulation. However, with the onset of the recession, both the 
administration and corporations dropped any ideas of ecocentrism for profit and cost 
reductions. However, a decrease in greenhouse gas emissions has been hypothesized 
for the period 2008-2010, as manufacturing and other industrial processes tapered 
off. The tourism and travel industry has also felt the effects of a troubled global 
economy. Travel and tourism turnover dropped as a result of new company policies, 
personal financial situation, the prevalence of special deals and lowered rates. While 
the “Sine Flu” breakout did much to deter travel, estimates to the loss of turnover in 
this period are in the order of some 6-8%. 

THE GLOBAL DOMINO EFFECT

While one the fundamental characteristics if this financial crisis has been the 
widespread and pervasive effects felt throughout the world, some countries have 
been affected to a greater extent than others. This is primarily a product of what 
the local economy has been based upon. Looking at a multitude of macroeconomic 
factors has resulted in the quantification of consequence and the impact of the crisis 
on certain nations. The financial weakness or strength has largely been analyzed by 
looking at equity market movement, currency volatility and devaluation, and rise or 
fall in sovereign bond spread. Rapid response to changing conditions at the onset of 
the crisis also helped some economies weather the storm much more effectively than 
those too sluggish or leveraged to move. The USA, UK, Hungary, Baltica, Ireland, 
Mexico and Russia, along with the Ukraine, Jamaica and Argentina have been the 
most adversely affected nations. Interestingly, Japan, India, Peru, Australia, China 
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and Iran have been least affected in comparison. 
The onset of the financial crisis caused not only financial instability of markets, 

but socio-political upheavals, fear and panic gripped populations worldwide. Mass 
protests and civil unrest have not been uncommon over the past three years, staged in 
defiance of governmental and corporate actions, even though this type of action has 
not been rare in even good economic and political times. Greece has been a region of 
intense upheaval, where strikes and riots put the country on high alert as school and 
airports shut in late 2008. The Icelandic government was strained to hold elections 
in early 2009, almost two years ahead of the scheduled date. The French youth went 
on a rampage against the Sarkozy administrations policies while the Latvian Cabinet 
of the Premier, Ivars Godmanis witnessed a rally from opposition parties and trade 
unions turn into a riot, “in his honor.” This type of action has been seen throughout 
the rest of Europe and Asia. Developing nations, those with less freedom to deal 
with the financial crisis, have experienced more disruption than developed nations, 
although this clearly has not been a hard and fast rule. However, this theory also 
becomes defunct as the length of the recession increases and new problems, such as 
the European Sovereign Debt crisis emerge. Also, it is typical for those nations who 
are more vulnerable to dissatisfaction, augmented by dysfunctional governments and 
high level corruption, to experience widespread social frustration. 

HOW GOVERNMENTS RESPONSED

The financial crisis has promoted a number of governments to take charge 
of a failing private sector and help revive flailing local economies.  The focus of 
numerous attempts to stave off the effects of the recession have been initially aimed 
at central banking systems and the banking industry in general, and then the greater 
economy and private business thereafter. This kind of Keynesian economic approach 
took place when economic incentive strategies where launched in the US, China 
and the European Union. “Bailouts” of private corporations also took place in India, 
while the G-20 nations took up this kind of crisis management to task. 

USA
As early as September 2008, the Federal Reserve, SEC and Treasury took 
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steps to embark on a campaign to help save the economy from total annihilation 
and to intercede in the process. Less strict financial rules, along with a $50 billion 
program to insure investments formed the basis of federal moves to address the crisis. 
Other programs that came into act were the lowering of interest rates, introductions 
of bailout packages designed by the Bush Administration. Unsustainable trading 
practices, such as short selling, were banned by the SEC as an attempt to stabilize 
markets. However, it was the “Obama stimulus package” which became the focus of 
US policy as a response to changing financial conditions. Announced in January of 
2009, the bill came into effect with Obama’s signature on the 17th of February 2009. 
The plan has been said to cost $825 billion with funds set aside for a number of sectors 
including: unemployment and low income aid, infrastructure, health care, education, 
energy, homeland security, law enforcement and a wide array of respective tax cuts. 
One of the key areas of interest to rebuilding the US economy has been the emphasis 
placed on the exporting of both goods and services to offshore areas. 

ASIA-PACIFIC
Indonesia introduced changes into policies allowing commercial banks 

to borrow funds from the central bank at lower rates than previously given while 
Australia injected vast amounts of funding, three times higher than was reportedly 
required, into the banking system. India followed suite, and too introduced funds into 
its economic systems through a refinancing deal. Countries like Japan and Taiwan 
opted for cash injections into various financial systems, while Taiwan also altered 
legislations regarding reserve portfolio requirements. While most other nations in the 
region, developed or emerging, introduced incentives or stimulus plans in the order 
of 1-3% of GDP, it was China’s plan, accounting for 16% of GDP which brought 
attention to the responses of the Asia-Pacific region into the forefront. The Chinese 
economic stimulus plan came into existence around November 2009 in the order of 
$586 billion that, by the end of 2010, will be invested in infrastructure and social 
welfare. While China is reported to not technically be in a recession, this plan has 
been aimed at maintaining and developing the future growth of China. Included in the 
plan are key investments in the sectors of housing, transportation, health, education, 
environment and energy, manufacturing, disaster recovery and tax cuts. Largely based 
on exports, the Chinese have tried to ensure, through tax breaks, that manufacturing 
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is retained in the country, or offshore opportunities are attracted to set up shop via 
favorable economic conditions. The stimulus plan has been valued worldwide and 
identified as one of the key pillars of strength needed in the stabilization of the global 
economy. 

EUROPE
Lagging behind the USA, Europe only stated to feel the knock-on effects 

from across the Atlantic some months on. It was countries like Spain and Italy that 
were initially involved with any sort of policy response earlier than quarter three 
of 2008. Tax reform and similar, relatively smaller scale initiatives had use only 
in few specific sectors. It was the fourth quarter of 2008 when activity in Europe 
gained momentum, as economy after economy fell prey to the ever increasing 
crisis. Sweden, German, Spain, Italy, UK, and the Netherlands developed specific 
initiatives to tackle the impending recession as the European Union announced plans 
for a 200 billion euro stimulus package. It has been estimated that $200 billion was 
introduced by European central banks into European financial systems in a single 
week in September 2008. Bailouts and nationalizations of corporations and banks 
continued to take place in Belgium, Netherlands, Germany and Luxembourg. The 
British government announced late in 2008 its stimulus package of around $850 
billion which would be introduced into the economy over a series of fund injections. 
Even with such noteworthy activity, the EU still contained a sense of opposition to 
the views shared by the US in the relatively liberal dealings of stimulus funding. This 
may be partly due to recent activity throughout Europe. 

The European Sovereign Debt Crisis of 2010 and financial crisis survey of 
Eastern Europe suggest that the region is still in desperate need of close attention and 
reformation. Greece, Portugal and Spain have been at the centre of a second financial 
collapse as fears still exist that a double dip recession may be on the cards. Countries 
have bankrupted themselves through a number of policies and funding choices and 
are in danger of imploding their own economies. Corporations in Eastern Europe 
seem to operating on running down inventories rather that hiring or expanding and 
still debt has worsened. The latest World Bank survey including countries such as 
Bulgaria, Romania, Hungary, Kazakhstan and Turkey contains some worrisome 
information. Using Romania as an example of the region, 54% of firms suggest that 
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the financial situation in March 2010 was worse than 6 months prior, compared to 
12% who suggest the situation has improved, while 35% say the conditions have 
remained stable. 73% of companies suggest that sales have decreased while 62% have 
decreased the number of permanent workers. About 50 % of Romanian companies 
do not believe they will be able to repay their current debts within six months.  

PREDICTIONS

With the global economy still in a sense of urgency, false hopes have quickly 
been dispelled as Europe has plunged into a second round of financial instability. 
Governments and private corporations have been battling with the beast of recession 
and attempts have been made to ensure this kind of economic activity is never to be 
repeated. But looking back on the history of recession in the US alone, one can only 
have a pessimistic outlook for the future. Between 1796 and 2010, there have been 
no less than 47 periods of economic contraction, or recession. Very few have been 
on the scale of the Great Depression, or the current recession, but it seems to be part 
of the ebb and flow of the business cycle taking place, occurring on average every 
4-5 years. Legislation will change; companies will alter operational policies to try 
ensure safety in the future, regardless of the macro economic factors that get thrown 
at them. But no one can guard against the unknown. I am sure 20 or 50 years from 
now, this current recession will be talked about as a myth, not to occur again. But the 
economy of the world is changing, as natural resources become scare, global political 
situations become locked or teeter on the brink of war, so will the economy be effect. 
This is not the last recession. But the scales of those to come cannot be predicted.
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Sylvain PAILE1

“I fully support this French Presidency’s initiative to explore the possibilities 
for improving the exchange of officers during their basic training. I consider it an 
important contribution to increasing the interoperability of the European armed 
forces and to providing full knowledge of EU instruments and EU objectives to ensure 
the comprehensive approach towards crisis management that we want to promote.” 
Javier Solana2

European military officer’s education is now at the beginning of a new era. The 
recent developments taking place in the European Union environment concerning 
an initiative meant to ease and foster mobility among military institutions are 
questioning the sacred value of sovereignty with regard to the education and training 
of ones national military elites. The emerging and consolidating European Security 
and Defence Policy has paved the way, during the last decade, towards a greater 
European conscience in the policies and actions of the national armed forces. The 
initiative, often named “military Erasmus”, is meant to raise this conscience in the 
early education of the military officers, but isn’t it another top-down project meant to 
feed the fiction of a “European army”?

Military officers’ educational institutions educate and, for achieving this 
objective, they have to define themselves in this field. For some of them, they 
chose to integrate fully the European Higher Education Area and be legitimately 
recognised as excellence poles in implementing the Bologna process. Moreover, 
officers’ institutions educate the future military elites, and then, have to conciliate the 
intellectual and vocational aspects of the profession’s requirements in their curricula. 
National equilibrium would be challenged by the new European projects and the 
question is thus asked whether Europe is looking for a new equilibrium based on a 
fiction or based on the sum of the national cultures in terms of military education.

1 Researcher, University of Liège (Belgium
2  High Representative – Secretary General of the Common Foreign and Security Policy, Document S309/08, 
Brussels, November 10th, 2008.

“MILITARY CULTURES AND 
EDUCATION: HARMONIZING OR 

STANDARDIZING EUROPE?”
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1. The European initiative for enhancing a common defence culture

1.1 Military education in Europe: a mosaic of national traditions

Military higher education, i.e. educational processes aimed at training cadets 
to their future functions as officers, remains very much coloured by the national 
visions regarding the role of their armed forces in defence and security issues. 
Trough the recent emergence of a European Security and Defence Policy (ESDP) – 
to be renamed Common Security and Defence Policy (CSDP) if the Lisbon treaty is 
ratified – the question was asked whether this had an impact on the shape of military 
higher education and the curricula of the future military officers. The answer, at the 
time being, is negative. There was no general assimilation of this particular form of 
education related to the change happening in its environment. However, an “organic” 
mutation can be observed.

In the preparation of the European initiative for the development of exchanges 
of young officers during their initial training, which will be detailed in this article, 
the European Security and Defence College (ESDC) provided a stocktaking on the 
European dimension of military higher education3. This document showed that some 
connections exist between the national systems, which should be improved if Europe 
is willing to be seen as a security and defence cultural area.

Exchanges already take place between military institutions at the basic level of 
officers’ training with various shapes and objects. They extend from simple courtesy 
visits made by commanding staff or students for one or two days to the complete 
integration of curricula -measured in years- between two EU Member States. They 
can involve students, scientific, academic or administrative staffs. They can take 
place in the academic aspect of a cadet’s education or in vocational –i.e. military 
and professional- training activities. They can also be organised between military 
institutions or between one military institution and a civilian one, for example a 
university. Most of the time, however, they are organised on the basis of bilateral 
agreements and do not resort to exchange tools used by their civilian counterparts, 
such as the Erasmus programme. Some military institutions convened for example 
to meet in branches’ configuration in order to exchange their views on the training of 
their cadets. The European Air Force Academies (EUAFA) launched initiatives for 
enhancing cultural exchanges and sport competitions between the Air Force military 
institutions for short periods. This forum, where commandants of the institutions 
meet, is also a place for discussions about the curricula and the way to bring them 
closer for allowing longer exchanges. Within the Navy forum, called the Conference 
of Superintendents, such discussions also took place notably on the Bologna process 
implementation challenges. However, no exchange possibilities were concretely 
realised on the basis of exchange programmes and this issue was largely reported 
3 General Secretariat of the Council, Document 12843/08.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/201044

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
into the stocktaking together with financial and organisational ones4.

The organisation of the military curricula is also very different from one 
Member State to another. The Bologna process, meant to upraise the obstacles to 
mobility, is considered as a global asset of military educational systems for joining the 
European Higher Education Area and being assimilated to excellence poles regarding 
their academic education. 17 Member States have started, or did, to transform their 
military education to integrate the Bologna acquis. Nevertheless, the Bologna 
process does not prescribe to implement all the three cycles. Then, what might be 
observed is that some officers’ curricula contain only the first cycle (Bachelor), some 
only the second (Master), others the both of them, in the compulsory basic training 
a cadet shall attend in order to be commissioned. In some cases also, the third cycle 
(Doctorate) is proposed to the future officers. For those that had implemented the 
Bologna process, the ECTS accreditation system was generally shared and could 
consequently help in the recognition of foreign education.

The stocktaking document also showed a shared expectation in the European 
Security and Defence College for organising common educational modules to be 
proposed to the cadets regarding major international security-related topics, such as 
the ESDP itself.

Then, if not allowing to observe one common Europe in the field of military 
education, important tendencies noticed from the stocktaking suggested that an effort 
coordinated at the EU level would help educational systems to open to their European 
counterparts.

1.2 The initiative for the exchange of young officers, inspired from 
Erasmus

The birth of the initiative for the exchanges of officers at their basic education 
level has been a slow process. The French EU Presidency –held during the second 
semester 2008- decided to propose an initiative to boost the exchanges of cadets 
between the military higher education institutions and created an especially dedicated 
working cell within the Ministry of Defence’s (MoD) structure. From September 
2007 to June 2008, the so-called “military Erasmus” cell studied the interests of such 
an initiative for the Member States and their institutions. It worked on a questionnaire 
to be sent to the Member States to proceed to the above mentioned stocktaking of 
the military education in Europe and to ask the military institutions about their 
expectations related to the project. From the stocktaking, a preparatory group 
drafted a series of recommendations with the objective to improve the European 
interconnection of the educational systems.

The Council of the European Union, in its Defence configuration, endorsed 
4 Notably, the point was raised that the exchanges would depend on the proficiency of the cadets in following 
education given in foreign languages.
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these recommendations in the Declaration of November 10th 20085.
The Declaration introduces this initiative in stating that it is meant to develop 

interoperability in the basic education of the officers, with respect to the national 
specificities and traditions. 

The first part of the recommendations deals with measures to be taken at the 
European level. Those that are common to both academic and vocational training 
- i.e. professional and military - include the needs for comparing the skills and 
competencies required from the cadet along his/her curriculum, for creating a 
database presenting the programmes offered by the educational institutions and their 
demand/offer in exchanges, and for identifying the obstacles to the enhancement 
of these exchanges. On the academic aspects of the training more specifically, 
the Declaration recommends to develop ESDP and international security training 
modules to be proposed to the military institutions and to ease the access to internet 
distance learning for enlarging the academic offer of the institutions, notably in the 
field of ESDP education. The ESDC shall play a major role in that particular area 
while it is already its mission of education but addressing other publics. Besides, it 
is asked to develop, on the model of the academic training, credit transfer systems 
such as the ECTS and attraction mechanisms for exchanges in the military training.

The second part of the recommendations addresses the Member States and their 
military institutions. Two of these recommendations’ points are related to the Bologna 
process implementation. Member States are asked to encourage this integration of the 
acquis and to recognise education received in other Member States, which eventually 
is a major point of the process. Moreover, they are asked to encourage mobility of the 
students and teaching staffs and to promote the development of the education in and 
of two foreign languages within the military institutions.

The third part concerns the follow-up and the concrete implementation of the 
initiative. It plans the creation of an implementation group and outlines the need 
for a continued assessment of relevant measures with regard to the objective of the 
initiative.

1.3 Fostering a common culture of security and defence through exchanges

The initiative thus conceived intends to enhance a European culture in the field 
of security and defence, in fostering the conscience of sharing a same identity and 
objective among the concerned actors. 

At the individual level firstly, simplifying mobility and acquiring new know-
that and know-how would greatly contribute to professional development and 
broadmindedness of the future officer. Moving in an open space of education would 
also favour his/her self-learning of the ethics and values which compose the European 
5  Council of the European Union, Document 5155/1/08.
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construction. This would apply to exchange students but also to hosting institution’s 
students through social interaction. The scientific, academic and instruction staffs 
exchanged would benefit also, for their own works, from interaction with new ways 
of thinking and doing.

Military institutions, then, would obviously benefit from this opportunity to 
show the excellence of their education and to demonstrate their role and visibility in 
the European Higher Education Area.

Member States would have the use of these constituted capacities of experts in 
ESDP functioning but also in multilateral logics. Their armed forces would improve 
their abilities to work with their foreign partners and allies.

Finally, the European Union itself would very certainly benefit from the 
apprenticeship of interoperability by the officers for the multilateral operations it 
would be willing to engage in.

We may propose, in that sense, to distinguish two main directions that use 
the initiative for acting on the ESDP acculturation and stimulate two correspondent 
aspects of an emerging culture: a formal direction and a normative one.

The formal direction is meant, in our mind, to accustom students to the role 
they might fulfil in the European defence context. Although European armed forces 
may be involved in various forms of multinational operations such as United-
Nations’ operations or NATO missions, flexibility shall be outlined as a major asset 
of the European officer’s nature. At the institutional level, that suggests notably to 
launch a debate within the institutions on the conditions of use of languages such 
as English, adaptation of ECTS system to vocational training, or on the use of 
cooperation instruments such as the Erasmus. The recommendations outline some 
of these points, as explained above, in stressing the mobility challenges. Through 
exchanges of knowledge and values, the initiative would trigger a “Europeanization” 
of the defence education and consequently stimulate the emergence of a European 
culture of defence.

The normative direction deals with the amount of knowledge of the students 
related to the European defence issues, which the recommendations encourage 
to raise. In that sense, this point is subject for debate only at the national military 
institutions’ level: amount of courses related to such issues, importance of these 
teachings in the curricula (compulsory or not, ECTS attached, time organisation…). 
The military institutions are thus asked to educate the cadets to the “Europeanization” 
of defence, which is expected to contribute to an other aspect of the European culture 
in security and defence: a European defence culture.

Besides these two main directions followed by the initiative, a third one might 
be outlined: a “crossover” possibility. It gathers both the formal and normative 
directions in providing an adequate European environment to a specific ESDP 
education. A practical implementation of this idea might be developed through 
projects of combined educations that are called for in the recommendations. The 



47UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
organisation of common academic modules by partner institutions, probably under 
the aegis of the ESDC, would provide the students a common knowledge in a 
common environment. In that sense, academic resources might also be rationalized 
and common values may arise from these social interactions. This specific possibility 
would then combine both the two cultural aspects mentioned above and constitute an 
important symbol for the emergence of the European culture of security and defence.

2. The European Union and its emerging role as a security culture actor

2.1 Efficiency of the EU in being a cultural stimulator

The political declaration issued by the 27 Ministers of Defence in November 
2008 addresses the 27 Member States of the EU and plans that the European Security 
and Defence College assures the coordination of the initiative. The European Union 
is, however, only one chain of the security strategies of the Member States. The 12 
“new members”, joining in 2004 and 2007, have not mainly integrated the Union for 
security and defence purposes. 10 of them, the biggest in terms of population, had 
actually joined NATO before the EU6. The European Security and Defence Policy 
was obviously not considered as being the most important instrument for assuring 
security according to these Member States, counting now for about half of the EU 
sovereignties. The European Union itself is not a dedicated forum for these issues, 
security and defence being part of the second pillar of the EU policies, and is mostly 
concerned with Community matters, i.e. more economical issues.

The European Security and Defence Policy is very new and, one might say, 
still emerging, although NATO has proved its stability over the last 5 decades. The 
Alliance already issued a certain number of evidences showing that it has raised a 
culture of security and defence, notably in standardizing procedures (STANAG) or 
dealing with education, through the NATO Defence College. The question might be 
then asked whether the EU, relying on a fragile experience of security and defence, 
may be considered as an efficient cultural stimulator. In fact, the ESDP is a common 
policy of 25 Member States7, although NATO gathers 21 of these Member States. 
Austria, Finland and Sweden choose not to join NATO and preserve their neutrality 
but participate to the ESDP enterprise, which eventually confirms that the security 
culture raised by the EU and NATO are different. One security organisation actually 
gathers all the EU Member States; the Western European Organisation (WEO). 
However, if the WEO was, at the time the Maastricht treaty8 was signed, the common 
–but unused- reference organisation for a purely European security and defence 
coordination, the emergence of the ESDP progressively withdrew its substance from 

6  Cyprus and Malta did not join NATO.
7  Denmark has opted out from the ESDP and Ireland participates on a very limited basis.
8  Treaty establishing notably the European Union and its ESDP dimension.
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the WEO’s raison d’être. The Lisbon treaty9 -to be currently ratified- even copied 
articles 5 and V of the respective Washington and Brussels treaties. Consequently, 
the EU also formally appears as a potential cultural stimulator in security and defence 
aspects even if the definition of this new role for it is still an ongoing emergence.

In December 2003, although Europe was shared between its alignment 
with the Bush administration’s doctrine of intervention and its principles based on 
international law regarding the conflict to come in Iraq, the ESDP stakeholders10 
nevertheless agreed on a security strategy defining the most important threats for the 
European security11. These were defined as:

- Terrorism;
- Non-proliferation of weapons of mass-destruction (WMDs);
- Regional conflicts;
- Failure of States;
- Organised crime.

These threats were in no case intended as being synonymous of armed 
intervention. The strategy document has no legal force from a formal point of view12. 
Diplomacy remains the privileged instrument of the EU within the Common Foreign 
and Security Policy, which ESDP is an aspect of. However, if one of these threats is 
realised and if diplomacy fails, the ESDP may be used as a coercitive instrument with 
respect to the United-Nations Charter and regarding the actions possibly taken within 
the North-Atlantic Alliance.

The Security Strategy was updated as to integrate the new emerging threats 
in December 2008. Cyber security, energy security and climate change were thus 
integrated into the scope.

In practice, the ESDP interventions are more pragmatically motivated and, 
in a number of situations, the missions make use of either civilian or military, or 
both, instruments. The external anticipation of its own security lead Europe to send 
notably police forces or legal assistance on the field it considers as being challenging. 
The EU vision of its external security maintaining can thus be considered as “soft”, 
compared to NATO doctrines, and as a sign of cultural individuality.

The European Union can legitimately be considered as a cultural actor in other 
sector of its activities. If the initiative for the exchange of young officers is about the 
future of its security policy, it is also, and maybe above all, about the higher education 
of its citizens. In this area, which is at the basis of “culture” in its most substantial 
meaning, the EU has done a lot to outline its assets. All the 27 EU Member States are 
taking part to the Bologna process for lifting “the barriers to knowledge” and realise 
the European Higher Education Area. The European Community, however, did not 
9 Article 42.7 Treaty on the European Union, Lisbon treaty consolidated version (05/2009). 
10  Including the 12 States which, at this time, were still to join the Union.
11  European Security Strategy « A secure Europe in a better world », Brussels, 12 December 2003.
12  A project of « white book » on the European security and defence has been discussed many times along the last 
few years. Such a document would give more legal force to its content than the Security Strategy.
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wait for this continental coordination and, since 1988, launched its famous Erasmus 
programme for the exchange of students in higher education. This programme allows 
the signatory institutions of an Erasmus university charter to exchange students, staff 
and administrative personnel among them through mobility or in putting knowledge 
in common in creating combined educational modules. In that sense, Erasmus 
shall be conceived as a “toolbox”. The programme concerns not only the academic 
education but also the vocational one, since 2007. In the preparation and conduct of 
the initiative for the exchange of young officers, this particular acquis communautaire 
is conceived as the main toolbox to be used for effective mobility.

Thus, the European Union -to be understood as including the European 
Community- is indubitably to be seen as a cultural area in its broadest meaning. The 
EU has already proved itself a reliable cultural stimulator in the past and, through 
this initiative inspired from Erasmus, is now looking forward, on the basis of its 
experience, to build a similar cultural community in the field of security and defence.

 
2.2 Its means: harmonizing without standardizing

The initiative for the exchange of young officers rests upon the basis of 
the Europeanization of the higher education itself. The Bologna process and the 
Erasmus programmes are now, or are about to be, widely considered as a stable 
and consensual ground for making the higher education area emerging. Within the 
European Union, a majority of military institutions are now aware of the importance 
of the potentialities of such instruments. Many of them already implemented these 
actions, some are about to do so. It is, here again, a sign of this cultural conscience 
the European Union is seeking to foster within its frontiers. Due to the specificities 
of their activities, i.e. educating the tacticians and strategists of the future armed 
forces for the new kind of missions they will have to lead, the military institutions 
could have made the choice to remain outside the stream. However, societal and 
practical motivation lead them to “reconfigurate” the shape of their education. 
Indeed, after the fall of the Iron Curtain, national armed forces and their raison d’être 
were challenged because of the disappearance of the “enemy”. On the one hand, the 
support for military elites being rapidly –for the needs of their protection mission- 
trained mainly for fight considerably lost importance. Public opinions considered 
them unadapted to the new missions of a new world. Then, the choice was made to 
train them also as societal elites, i.e. intellectual and educated actors of their society, 
which suggested a need for the military institutions to become comparable to the 
civilian higher education. On the other hand, more practically, the need for numerous 
human capacities lost its importance and many European armies made the choice 
during these last two decades to end conscription and retire a considerable amount of 
their human resources. A difficulty was revealed when these officers had to reconvert 
themselves on the civilian labour market: they were under-qualified. Anticipating 
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the reconversion issue has been an other stimulation in bringing the military higher 
education closer to its civilian counterpart.

This assimilation of military education with the civilian one is not sign of a 
standardization of the higher education in general, nonetheless. The military specificity 
is to be preserved and the Bologna process is providing a common understanding of 
the educational issues rather than standardizing the curricula. Even if it organises 
the studies in cycles, the process does not prescribe any particular pre-determined 
form: studies may be bachelor or master levels. National military educational 
systems remain diverse in their organisation of the officers’ basic training; some 
choosing the bachelor level while others continue to the master one and may even 
propose doctoral studies. The only standardized issue is the ECTS –inherited from 
the Community Erasmus programme- for the accreditation of the academic modules 
or courses. However, in this particular matter, only the name “ECTS” is standardized 
because the States develop individually the criteria of the ECTS accreditation13.

The initiative itself is not intended to standardize the military curricula. 
The national institutions remain free for organising their exchanges in the way 
they prefer. The initiative is only meant to provide the necessary instruments for 
the institutions that face difficulties in finding the suitable partners. To sum it up, 
it is about lifting the barriers…To military knowledge. In that sense, the only 
implementation of the Bologna process actions and of the Erasmus is not sufficient 
because of the specificities of the military education, notably with regard to the 
vocational education. Is it not either about standardizing the exchanges procedures. 
As mentioned in the previous part, some institutions use to meet in specialized fora 
such as the Conference of Superintendents of the Naval Academies or the EUAFA for 
Air Force educational institutions. These fora have already thought about exchange 
strategies and the European initiative is ultimately meant to hand in the new shape 
of military education to these fora, which are the most suitable for discussing the 
concrete exchanges, regarding to their activity in a specific armed force branch. In 
the form of the initiative as much as in its content, it shall then rather be talked about 
harmonisation –bringing closer- than standardization.

Europeanizing the military higher education is thus about preserving the 
specificities of the armed forces’ components, but also the national know-how, in 
line with the European principle of subsidiarity: relevant actions shall be taken at the 
most adapted level. The initiative thus respects the most important principles at the 
basis of the European Union’s action in order to stimulate an interoperability of the 
capacities as early as the basic education level.

Some elements of standardization however appear in the content of the 
European initiative. The preparation of common educational modules, first related to 
13  According to the Bologna Follow-Up Group (BFUG), the ECTS are defined according to the student’s workload 
and/or the learning outcomes expected from the module or course. Nevertheless, reports showed that the former is 
often privileged and the BFUG is now seeking to encourage taking into account the both of them in the accreditation 
process.
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ESDP and certainly later also about international security issues, is already ongoing 
and the results will be proposed, within a short term, to the military institutions 
that would like to benefit from an expertise concerning these issues. The European 
Security and Defence College, which primarily trains civil servants and career officers 
to ESDP notions and developments, intends to adapt its orientation course to a cadet 
attendance. The content of this educational module would then be standardized as 
much as a pedagogical exercise can be considered as being “standardized”. This 
aspect of the initiative deals with a common security and defence reality and, as 
a consequence, it is not meant to challenge the national characteristics of officers’ 
education.

Finally, it shall be mentioned that the initiative is ultimately addressed to the 
cadets, who will be at the centre of this mobility. The exchange of knowledge in 
military education is primarily intended to feed the competences of the future actors 
of the European defence. They shall thus be made responsible also for their own 
education. In order to hand in these expected results of the initiative, a website and 
a forum will be built in the coming months as to allow discussions and feedbacks 
of this cultural enterprise. In doing so in the context of the initiative, the European 
Union is, in our sense, promoting the idea of a “soft-governance” in the cultural area. 
The EU must leave the Member States free of their action in the conduct of their 
future exchanges, but a coordination of these actions is helping in giving the tools to 
ease the emergence of a common culture in security and defence.

Conclusions:

In the preparation and conduct of the initiative for the exchange of young 
officers, specific attention was made to respect the specificities of the national systems 
and the room for manoeuvre of the institutions responsible for the education of the 
future military elites. In that sense, the initiative fully complies with the spirit of the 
European Security and Defence Policy, which is about preserving the sovereignty of 
the States in defining their defence priorities. The process in which these institutions 
engaged is not a top-down one but rather a bottom-up one. It is about meeting the 
individual resources and projects concerning the shape of the military education in 
order to define the scope of the commonalities and, therefore, to start growing new 
projects from this ground.

The emergence of this expected common culture of security and defence at 
the EU level is, and will be, a long process. The first exchanges may be expected 
to take place on a middle term. The Bologna Follow-Up Group itself, in its most 
optimistic forecasts, hopes that the process be completed with the creation of the 
European Higher Education Area only in 2010. It would only be on a long-term 
perspective that we could thus expect to measure the first concrete effects of this 
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European acculturation among the officers. At the action level, they will be noticed 
when the cadets will participate as officers to multilateral operations - which might 
be relatively quick - but, at the decision level, it must be waited that these officers 
reach real decisional high-ranked positions within their national armed forces –which 
will eventually take much more time.

Nevertheless, even if the effects of this initiative might not be fully measured 
before long, clues that were given by the example of the Erasmus programme for the 
civilian higher education, now considered as a symbol of the European integration, 
assure that this pro-activity of the military institutions in the context of the ESDP 
grants the success to come.
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 I. Introduction

As a leading country, the United States historically has faced multiple conflicts 
with various sovereign states. From ancient mercantile disputes to modern complex 
financial transactions done with and by sovereign states; from war crimes and 
genocide to terrorism, U.S. courts increasingly face foreign states as defendants. 

The uncomfortable and arduous tasks courts have to deal with in these complex 
cases include: differentiate state actions as private or public in nature; the awareness 
of all stakeholders in a claim; the common intervention of the Executive Branch on 
a claim against a foreign state and the overlap of judicial scrutiny and foreign policy. 
This paper explores these issues.

(1) We analyze the history and legal evolution of the concept of sovereign 
immunity in the United States: the absolute theory of immunity, the restrictive theory 
introduced by the Executive Branch and finally the Foreign Sovereign Immunities 
Act of 1976 (hereinafter FSIA). Special emphasis is given to FSIA’s commercial 
exception; the retroactivity of its application to acts is done by sovereign states before 
its enactment and the necessary nexus of the act with the United States. 

(2) We turn to the delicate question of political influence over judicial decisions 
when a sovereign country is a defendant. What kind of scrutiny should be taken? 
What deference (if any) to the Executive Branch should be given? How do these 
decisions affect U.S. foreign relations?

(3) In conclusion, this paper suggests the equilibrium of judicial analysis and 
deference to the Executive Branch in foreign sovereign claims in order to avoid 
international turbulences on the public side, and the indiscriminate use of U.S. courts 
to resolve singular interests on the private side. 

       II. Foreign Sovereign Immunity in the United States

Foreign sovereign immunity has long existed in the United States. It enjoys a 
noteworthy characteristic of involving all three branches of governmental power. The 
1  Adjunct Professor, Georgetown University Law Center Managing Director of The Mega Company
2  Visiting Lawyer, lnternational Finance Corporation, Washington, DC
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concept of immunity of sovereign states in the United States has moved from absolute 
to restrictive immunity, later on to codification to eliminate political “lobbying” and 
now backs to a balanced and sensitive look to the State Department foreign policy 
issues. Despite being codified, a number of controversies still challenge U.S. courts, 
and the matter is far from being unanimously understood. We analyze next these 
issues. 

A. The Absolute Immunity Theory 

It is a principle of customary international law that no state may be subject to the 
legal process of other states without prior consent of the former. This understanding 
was adopted with no exceptions by the United States with the classical formulation 
stated in the Schooner Exchange vs. Mc Faddon.

This case involved a dispute for the property of a vessel between a U.S. citizen 
and France. Allegedly by orders of Napoleon, a ship was violently and forcibly taken 
while in voyage from Baltimore, Maryland (U.S.A.) and St. Sebastian (Spain). The 
attorney for the United States filed a suggestion that there should be no seizure, 
arrest, detention or molestation of French vessels in U.S. harbors and ports, since the 
United States and France had a state of peace and amity. 

The issue, as stated by Chief Justice Marshall, was whether an U.S. citizen can 
assert, in an U.S. court, a title to an armed national vessel, found within the waters of 
the United States. It was held that the vessel, while an extension of a sovereign state 
in peace with the United States, was exempt from the jurisdiction of U. S. Tribunals 
while, in a friendly manner, occupied United States waters.

While we see some rationale for the commercial exception further given 
by FSIA, 19th century U.S. courts granted absolute immunity from suit to all 
foreign sovereigns, precluding courts from analyzing the merits of the case. This 
understanding was not limited to the United States. At that time, all of international 
law embraced the theory of absolute immunity. 

The fundamental understanding was that since all states are equally sovereign 
and independent it would be a violation of the notion of sovereignty itself for a state 
to rule over or sue another par in parem non habet imperium. Notions of honor and 
dignity were strongly involved. It was simply understood that foreign sovereigns 
were immune and besides, it was the general practice. On the practical side, as Mc 
Faddon suggests, reciprocal nations not only expected, but gave foreign sovereigns 
immunity when disputes arose. The only way a foreign state could be sued under 
this theory was if it expressly waived its immunity. Absent waiver, the doctrine 
presumed that the political process, not the judicial forum, should resolve disputes 
with a foreign sovereign. 

If, under the absolute theory, a claim was brought against a foreign sovereign, 
there were basically two routes the defendant-state could use: (1) appear before the 
court, invoke its immunity and allow the Judiciary to make the immunity decision; or 
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(2) claim immunity from the Executive Branch. By choosing the latter, any decision 
made by the United States Department of State was definitive.

In its day, the theory was generally accepted mainly because the volume of 
transactions between nation states was relatively small, and disputes were easily 
resolved through the Executive Branch by ambassadors or delegated from conflicting 
countries. 

Problems started to arise when business developed between countries, and 
sovereign states increasingly became players in the market. These complex relations, 
which often gave rise to conflicts of interest, imposed a new approach to the principle 
of foreign sovereign immunity. 

B. The Tate Letter: Adoption of the Restrictive Theory
 
The 20th century marked the affirmation of the United States as a major player 

in global business. Vast numbers of U.S. companies began commercial transactions 
with foreign states, and these new actors in a once exclusively private area, imposed 
a heightened desire from the United States government to protect those businesses. 
The theory of absolute foreign sovereign immunity was leaving U.S. companies 
without legal recourse when faced with a breach of contract by a foreign state. 

On May 19, 1952, Jack Tate, the Acting Legal Adviser for the Department of 
State, wrote a letter to the Attorney General of the United States explaining the need 
for a policy change regarding foreign sovereign immunity, that is, the adoption of the 
restrictive theory. 

Tate’s letter became the bedrock for the adoption of the restrictive theory in the 
United States, and had been named in general the Tate Letter. Tate’s main reasoning: 
(1) a number of states had already adopted the restrictive theory (excluding the United 
Kingdom and the Soviet Block members) such that international support for the 
absolute theory was virtually nonexistent; (2) the United States’ position abroad had 
been not to assert immunity in foreign actions against it; and (3) given the increased 
number of states involved in commercial transactions, citizen dealings with such 
entities deserved access to courts. 

The main concept of the restrictive theory, in the wording of Tate, was that 
“the immunity of the sovereign if recognized with regard to sovereign or public acts 
jure imperii of a state, but not with respect to private acts jure gestionis. This was a 
limitation already recognized internationally to the once absolute concept of par in 
parem non habet imperium. 

Needless to say, with the adoption of the restrictive theory a number of actions 
were brought in the U.S. courts against foreign states. Tate anticipated that the State 
Department’s change in policy would not bind courts, but noted that the courts were 
unlikely to allow an immunity claim that the Executive Branch would not permit. 

Accordingly, courts later adopted the restrictive theory even without the 
suggestion of immunity by the State Department. When immunity was suggested 
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by the Executive Branch, courts nevertheless continued to defer to its opinion even 
if another court would have imposed jurisdiction after a neutral application of the 
restrictive theory. 

The point for practitioners in this area to understand is that the influence of 
the Executive Branch over judicial decisions involving foreign states has always 
been important. During the period of absolute immunity there was no risk a foreign 
country would be sued. Since the adoption of the restrictive immunity the Executive 
Branch has played a protagonist role in judicial review of matters involving foreign 
sovereigns. 

After the adoption of the Tate Letter understandings, the United States 
Department of State created a quasi-legal procedure to examine whether it would 
request immunity to a foreign state. Both sides were allowed to file briefs and make 
oral arguments; informal hearings were held with both the private claimants and the 
foreign state representatives, sometimes with witnesses, all of which were conducted 
to analyze whether a recommendation for immunity would be appropriate. 

Some problems arose in the process, like failure by the State Department to 
notify private litigants that it had analyzed and rejected a request for immunity of a 
foreign state, thus making that party litigate over something already decided by the 
Executive Branch. 

The gravest problem though was the extra-procedural influence that sometimes 
foreign states tried to exercise over the State Department’s decision, most of which 
was not related to the merits of the immunity determination. The political nature 
of the procedure became obvious, and what was supposed to be a legal standard 
proposed by the Executive sometimes produced decisions contrary to the policy that 
that branch itself implemented. 

These procedural and political problems created a necessity to codify immunity, 
not only to establish due process, but also to remove the political pressure inherent to 
the Executive Branch proceedings. Finally, in 1976, the restrictive theory of foreign 
sovereign immunity was codified in the Foreign Sovereign Immunities Act. 

C. The Foreign Sovereign Immunities Act

The Foreign Sovereign Immunities Act (“FSIA” or “The Act”) 28 USC  1330, 
1332 (a)(2)(4), 1391(f), 1441(d) and 1602-1611 was created with the intention to 
achieve four basic goals: (1) to codify the restrictive theory of foreign immunities; 
(2) to remove the political influence over the Executive’s sovereign immunity 
determinations by leaving solely to the Judiciary the assessment of the facts and 
the application of the restrictive theory; (3) to provide procedures for service 
and establishing jurisdiction over a foreign state; and (4) to create procedures for 
executing any judgment that was obtained against a foreign state. The Act explicitly 
maintains the notion that, as a general matter, foreign states are immune from claims 
in U.S. courts. The Act lists the exceptions in which foreign sovereigns do not enjoy 
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immunity against claims in the United States courts: 1605(a)(1) – explicit or implicit 
waiver of immunity by the foreign state; 1605(a)(2) – commercial activity carried 
on in the United States or an act performed in the United States in connection with 
a commercial activity elsewhere, or an act in connection with a commercial activity 
of a foreign state elsewhere that causes a direct effect in the United States; 1605(a)
(3) - property taken in violation of international law is at issue; 1605(a)(4) – rights in 
property in the United States acquired by succession or gift or rights in immovable 
property situated in the United States are at issue; 1605(a)(5) – money damages are 
sought against in a foreign state for personal injury or death, or damage to or loss of 
property, occurring in the United States and caused by the torturous act or omission 
of that foreign state; 1605(a)(6) – action brought to enforce an agreement made by 
the foreign state with or for the benefit of a private party to submit to arbitration; 
1605(a)(7) – money damages are sought against a foreign state for personal injury 
or death that was caused by an act of torture, extrajudicial killing, aircraft sabotage, 
hostage taking, or the provision of material support or resources for such an act, if 
the foreign state is designated as a state sponsor of terrorism under section 6(j) of the 
Export Administration Act of 1979 (50 U.S.C. App 2405(j) or Section 620A of the 
Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2371). 1605(b) – a suit in admiralty is 
brought to enforce a maritime lien against a vessel or cargo of the foreign state which 
maritime lien is based upon a commercial activity of the foreign state. 

As one can easily imagine, much controversy arose from these provisions. 
This paper analyzes three questions that are often reviewed by U.S. courts: the 
commercial activity exception to foreign immunity; the retroactivity of the dicta of 
the Act to hold foreign states responsible for acts done before its enactment and the 
nexus of the activity with the United States. 

          a. The Commercial Exception

The essence of restrictive sovereign immunity is that a foreign state will not 
enjoy immunity if the particular transaction under scrutiny is labeled a “commercial 
activity”. As the Supreme Court stated, this exception is the most significant in 
FSIA. The difficulty faced by courts, however, was in how to define an act to be 
“commercial”. 

The Act defines the commercial character of an activity by reference to the 
nature of the course of conduct or particular transaction or act rather than by reference 
to its purpose. 

The approach to the purpose of a transaction means that the scrutiny to be done 
shall analyze the “sovereign or public purposes” behind the action. For example, a 
French court once characterized the sale of cigarettes by a private company to the 
Vietnamese army a public immune from French jurisdiction. 

On the other hand, the approach to the nature of the transaction means that 
a commercial transaction should be defined only according to its commercial 
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nature, and that the transaction’s purpose is wholly irrelevant. It has been argued 
that consideration of the purpose of the action produces unwanted subjectivity, and 
therefore uncertainty and unpredictability into the immunity’s analysis. Another 
argument made was that “once…courts start inquiring into the underlying motives of 
a State partner to a transaction… they will most probably end up with some political 
purpose somewhere.”

Having codified the nature of the act in its legislation, U.S. courts have followed 
this understanding. Moreover, the U.S. Supreme Court defined the commercial 
activity by establishing the “private person test”. 

In Republic of Argentina v. Weltover, the Supreme Court had to analyze 
whether Argentina’s default on certain bonds issued as part of a plan to stabilize its 
currency was an act taken in connection with a commercial activity, so as to subject 
that foreign state to suit in an U.S. court under FSIA. Justice Scalia, in pointing out 
FSIA as the “sole basis” for obtaining jurisdiction over a foreign sovereign in the 
United States, noted the difficulty in defining what a “commercial activity” is. He 
concluded that when a foreign government acts, not as a regulator of the market, 
but in the manner of a private player within it, the foreign sovereign’s actions are 
“commercial” within the meaning of FSIA.

The distinction between purpose and nature was also analyzed, and it was 
held that the test is not the assessment of whether the foreign sovereign is acting 
with the aim of fulfilling uniquely sovereign objectives. Rather, the issue is whether 
the particular actions that the foreign state performs, despite the underlying motive, 
are the type of actions by which a private party engages in “trade and traffic or 
commerce”. 

Argentina uselessly argued on the purpose of its acts, alleging that the bonds 
at issue differed from ordinary debt instruments in that they were created by the 
government to meet its obligations under a foreign exchange program designed 
to address a domestic credit crisis, and as a component of a program designed to 
control a critical shortage of foreign exchange. The Supreme Court’s preemptory 
decision was that it was irrelevant why Argentina participated in the bond market in 
the manner of a private actor; it matters only that it did so, thus holding Argentina not 
immune from the claim under FSIA.

After verifying if the activity done by the sovereign state to be commercial in 
its nature, courts must verify two other issues imposed by FSIA: (1) was the acting 
person an agent or an instrument of a foreign state? And (2) had the activity any 
connection with the United States? 

     a.1 The Concept of Agency or Instrumentality of a Foreign State

At first, when one thinks of an act done by a foreign state the image that comes 
to mind is something done by a government official, some official document issued, 
or some contract entered into, by a sovereign. 
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The increasing complexity of transactions and participation of governments 

in the private sector created a situation where the actor is not necessarily a member 
of the public sector, but acts on behalf of, or is hired by, a foreign government. 
For this matter, FSIA introduced the concept of “agency or instrumentality”, which 
serves the purpose of bringing these hybrid actors into the commercial exception to 
jurisdictional immunity.

Section 1603(b) of FSIA provides three requirements that need be met by an 
entity before it is defined as an agency or instrumentality of a foreign state: (a) the 
entity must be a separate person, (b) the entity must be an organ of a foreign state 
or a political subdivision thereof, or a majority of whose shares or other ownership 
interest is owned by a foreign state or a subdivision thereof, and (c) the entity must 
not be a citizen of the United States nor created under the laws of any third country. 
When discussing the adoption of FSIA, Congress explained in the House Report that 
the definition of “agency or instrumentality” was “intended to include a corporation, 
association, foundation, or any other entity which, under the law of the foreign state 
where it was created, can sue or be sued in its own, contract in its own name or 
hold property in its own name.” Furthermore, Congress characterized some entities 
that normally have government participation as being transport organizations such as 
shipping lines, airlines, steel companies, foreign banks, state trading corporations or 
export associations. 

Common actors that can be defined as agency or instrumentality of a foreign 
state are the Foreign Government Owned Companies (“FGOC”), mainly because 
most of commercial transactions done my governments pass through companies, 
which have an obvious private nature and purpose, hence engaging in transactions 
that normally any wholly private company would enter into. A simple case is when 
a government owns more than 50% of the shares of a company, thus being deemed 
as an agency or instrumentality under FSIA. A more complex situation occurs when 
there is shared ownership of foreign states in the same entity or when the foreign 
government does not directly own the entity but one of its agencies or instrumentalities 
is part of the chain of ownership. In the event of these complex situations, lower 
courts developed a broad interpretation of the concept of agency or instrumentality 
by creating a situation of pooling or tiering ownership interests in order to define the 
entity as an agency or instrumentality of a foreign state.

To overturn this understanding, the Supreme Court very recently granted 
review of the matter, narrowly interpreting “agency or instrumentality” when it comes 
to subsidiary companies of a state-owned parent company. In Dole v. Patrickson, 
plaintiffs (farm workers from Central U.S. countries) sought compensation against 
Dole and other companies (“Dole Petitioners”) from alleged injury from exposure 
to dibromochloropropane, a chemical used as an agricultural pesticide in their home 
countries. The Dole Petitioners impleaded Dead Sea Bromine Co., Ltd. And Bromine 
Compounds, Ltd. (collectively the Dead Sea Companies). The Dead Sea Companies 
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tried to dismiss the claim on the grounds of FSIA, claiming to be instrumentalities of 
the foreign state Israel. The Court of Appeals for the District of Hawaii resolved the 
question of FSIA applicability by holding that a subsidiary of an instrumentality is 
not itself entitled to instrumentality status: The Supreme Court agreed.

Justice Kennedy, writing for the majority, found that the State of Israel did 
not have direct ownership of shares in either of the Dead Sea Companies at any 
time pertinent to the suit, observing that, rather, the Companies were, at various 
times, separated from the State of Israel by one or more intermediate corporate tiers. 
The narrow interpretation given by Justice Kennedy was that the assessment must 
be made as to the ownership of shares of the company by the foreign sovereign, 
with corporate formalities (i.e. corporate law) in mind, irrespective of whether Israel 
could be said to have owned the Dead Sea Companies in everyday parlance. It was 
concluded that Israel did not own a majority of shares of the Dead Sea Companies, 
thus holding them not instrumentalities of a foreign sovereign, derogating the tiering 
principle set forth by lower courts. 

The fundamental aspect to be observed in Dole is the conceptual distinction 
made by the Supreme Court regarding control and ownership. Majority ownership of 
shares of a company by a foreign state, not control, is the benchmark of instrumentality 
status. 

     a.2 Nexus of the Activity with the United States

The statutory provision of the commercial activity exception to sovereign 
immunity is broken into three parts, each classifying an act that is sufficiently related 
to the United States in order to satisfy the jurisdictional nexus requirement. All three 
requirements impose that the cause of action be founded against certain acts or 
activities of a foreign sovereign. 

U.S. courts have subject matter jurisdiction if the foreign government carries 
commercial activities with substantial contact with the United States. Subject matter 
jurisdiction is also established if an act performed in the United States is connected 
with a commercial activity elsewhere. The intention here was to apply the exception 
to a situation where the conduct of the foreign state in the United States that related 
either to a regular course of commercial conduct elsewhere, or to a particular 
commercial transaction concluded or carried out in part elsewhere. 

Finally, and perhaps most controversial, is that U.S. courts have jurisdiction 
over an act exercised outside the United States, in connection with a commercial 
activity that causes a direct effect in the United States. Giving subject matter 
jurisdiction to U.S. courts both other acts and commercial activities done by foreign 
states outside the United States, but that cause a “direct effect” in the United States is 
obviously the most controversial nexus requirement of the act. 

The term “direct effect” is obviously ambiguous, and has generated a number 
of lawsuits that affect foreign relations of the United States. 



61UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
Moreover, the interpretation of “direct effect” is not uniformly applied by 

U.S. courts. Two views divide the interpretation of “direct effect”: a broad one, 
espoused by the Second Circuit; and a narrow one, developed mainly in the District 
of Columbia and Ninth Circuits. 

Under the latter interpretation, it is held that the legislative history suggests 
that the clause should be understood in a way consistent with the principled of section 
18 of the Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United States. The 
Restatement, in turn, calls for courts to consider whether the defendant’s activity 
outside the United States has a substantial, direct and foreseeable effect in the United 
States. 

The substantial element in the Restatement’s test demands “significant 
financial consequences”, to the plaintiff resulting from the foreign state’s activity, 
thus providing a safeguard against de minimis suits brought against foreign states. 

The definition of direct was given a rather literal interpretation, as we can 
see in Zedan v. Kingdom of Saudi Arabia, where the District of Columbia adopted 
the Upton analysis and found direct to mean that there was no intervening event 
between the defendant’s act and injury suffered in the United States. In the same 
way, the Sixth Circuit has interpreted in Gould v. Pechiney Ugine  Kuhlmann that 
direct means that the plaintiff was the primary direct, rather than indirect, victim of 
the defendant’s activity. 

The third definition, of foresee ability, is considered by some commentators 
perhaps the most important of the elements comprising direct effects under the 
Restatement. Courts have interpreted the Restatement’s foresee ability requirement 
for direct effects as excluding injures that plaintiff suffered fortuitously. This 
interpretation has been followed as well by the Third, Fifth and Sixth Circuits.

A broad interpretation was given by the Second Circuit in Texas Trading 
& Milling Corp. v. Federal Republic of Nigeria, rejecting the Restatement’s three 
elements test, since, as stated: “the Restatement concerns the extent to which 
substantive U.S. law may be applied to conduct abroad, not the proper extraterritorial 
jurisdiction reach of U.S. courts.” Because FSIA’s statutory language “implies that 
federal substantive law will not always govern in FSIA cases”, and because the 
Restatement’s requirement of substantiality and foresee ability were intended to 
“minimize unnecessary conflict between United States and foreign substantive law”, 
these requirements are irrelevant in FSIA.

As the law currently stands, there are two streams of interpretation regarding 
the “direct effect” provision of the nexus requirement on the commercial exception 
contained in FSIA, and it appears that, depending on which Circuit the case is 
brought into, the outcome is likely to be different. To this point there is no unanimous 
understanding of what “direct effect” of the act in the United States means, and thus 
“forum shopping” may well be invited. 

Turning back to the general nexus analysis, the Supreme Court, in Saudi 
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Arabia v. Nelson, helped clarify how to find the nexus of the act with the United 
States. In 1983, Scott Nelson, a U.S. citizen, responded to an advertisement for a job 
at a state-owned Hospital in Saudi Arabia. This ad was posted in the United States 
by the Hospital Corporation of America. Nelson interviewed in Saudi Arabia and 
returned to the United States to sign his employment contract and have orientation 
(held by the Hospital Corporation of America). After some time working in Saudi 
Arabia, Nelson found some serious problems in the oxygen and nitrous oxide 
supplying equipment, problems which he reported but were ignored by the hospital 
and government officials. Seeing that the problem would not be solved, Nelson tried 
to resign his job but the hospital would not permit it, holding him forcefully in a jail 
cell. There he stayed for thirty-nine days, where he was tortured and beaten, while 
his wife was pressured for sexual favors in exchange of Nelson’s release. In the end, 
Nelson was freed by the actions of a United States Senator.

A lawsuit was brought in a U.S. court by the Nelsons against Saudi Arabia and 
the hospital. The District Court for the Eleventh Circuit dismissed the case for absence 
of subject matter jurisdiction, holding that there was no “commercial activity” that 
removed Saudi Arabia’s immunity. Furthermore the court held the inexistence of 
a nexus between Hospital Corporation of America’s recruitment and the relevant 
harms brought in the claim. 

The Court of Appeals for the Eleventh Circuit reversed, concluding that the 
relationship between the Saudi Government and Hospital Corporation of America 
was sufficient to establish “sufficient contact” with the United States. Moreover, the 
court held that mainly because the torts were a consequence of his diligent work, 
there was acceptable nexus between the recruitment and the aforesaid torts. 

The Supreme Court reversed. Justice Scouter made a detailed interpretation 
of the terms “based upon” and “commercial activity”. “Based upon” means that 
a cause of action has to be directly related to the immediate elements required to 
establish a claim for relief. For this reason, the respondent’s claims could not be 
“based upon” Nelson’s recruitment and training in the United States, but only with 
the conduct that had a direct effect on Nelson’s harm. In relation to the concept of 
“commercial activity”, Justice Scouter restated the need to assess the nature rather 
than the purpose of the act to define the activity as being commercial under FSIA. He 
found that the claim inappropriately relied upon a supposedly commercial “purpose” 
for the retaliation, holding that the “nature” of the act boiled down to abuse of the 
power of state power by the Saudi Government. 

The Nelson definition of assessinf the nature of the activity instead of its 
purpose has been followed by the lower courts and especially in the recent decision 
of the Court of Appeals for the District of Columbia in the polemic Hwang Geum Joo 
v. Japan, known as the “comfort women” case. 
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                 b. Retroactivity of FSIA to Prior Acts of Foreign States

Often courts face foreign state actions that occurred before the enactment of 
FSIA. Sovereign defendants often allege inapplicability of FSIA on the grounds that 
FSIA was made retroactive to the date the Tate Letter, or May 1952, but not before 
it. This understanding was affirmed by the Second Circuit, having it concluded that 
FSIA did not apply to default on Russian bonds issued 1916, but the court implied 
that the Act would apply to commercial causes of action arising between 1952 and the 
enactment of FSIA in 1976. The rationale was that only after 1952 was it reasonable 
for a foreign sovereign to foresee being sued in U.S. courts on commercial activities. 

The D.C. Circuit found retroactive application of FSIA in Princz v. Federal 
Republic of Germany. While the court decided the case without holding for the 
retroactivity of FSIA, there was much discussion over the retroactivity of the Act. 
The Princz court pointed out that the coverage of the gap between 1952 and 1976 was 
proper. The District Court relied on the language of the Act that states that “claims 
of foreign states to immunity should henceforth be decided by courts in the United 
States in conformity with its principles set forth in this chapter.” The interpretation  
of the statutory provision given by the D.C. District Court in Princz was that the 
Legislative intent was for “FSIA  be applied to all cases decided after its enactment, 
regardless of when the plaintiff’s cause of action may have accrued.” 

This interpretation suggests that actually the enactment of FSIA was a mere 
codification of a policy used since 1952, and the objective enacting FSIA was not 
to establish a restrictive theory of foreign sovereign immunity in the United States, 
but rather to alleviate political pressures and to establish procedural certainty for the 
litigating parties. 

Very recently, in Republic of Austria et al v. Maria V Altmann, the U.S. 
Supreme Court enlarged FSIA’s retroactive application to pre-Tate Ltter acts done by 
foreign sovereigns. After discovery of relevant documents by an Austrian journalist, 
Mrs. Altmann sued to claim ownership of six Gustav Klimt paintings that belonged 
to her uncle and were seized by the Nazi Regime or expropriated by the Austrian 
Republic after World War II. The Republic of Austria and the Austrian Gallery (the 
latter acting as an instrumentality of the Austrian government) filed a motion to 
dismiss the claims on the grounds of sovereign immunity, among others. Basically, 
the defendants argued that as of 1948, when much of their alleged wrongdoings took 
place, they enjoyed absolute immunity from suit in U.S. courts. Proceeding from the 
premise, defendants next contended that nothing in FSIA should be understood to 
divest them of that immunity retroactively. 

Overruling the Second Circuit rationale discussed above, the Supreme Court 
concluded that “the principal purpose of foreign sovereign immunity has never been 
to permit foreign states and their instrumentalities to shape their conduct in reliance 
on the promise of future immunity from suit in U.S. courts. Rather, such immunity 
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reflects current political realities and relationships, and aims to give foreign states 
and their instrumentalities some present “protection from the inconvenience of suit 
as a gesture of comity.” This set out the conclusion of unrestricted retroactivity of 
FSIA to foreign sovereign acts even prior to the Tate Letter: “In this sui generis 
context, we think it more appropriate, absent contraindications, to defer to the most 
recent such decision—namely, FSIA—than to presume that decision inapplicable 
merely because it postdates the conduct in question.” The essential conclusion was 
the understanding that when Congress commanded that “Claims of foreign states 
to immunity should henceforth be decided by courts of the United States and of the 
States in conformity with the principles set forth in this chapter”, it meant that this 
language suggests Congress intended courts to resolve all such claims “in conformity 
with the principles set forth” in the Act, regardless of when the underlying conduct 
occurred. Finally, Justice Stevens writing for the majority added, applying FSIA to all 
pending cases regardless of when the underlying conduct occurred is most consistent 
with two of the Act’s principal purposes: clarifying the rules that judges should apply 
in resolving sovereign immunity claims and eliminating political participation in the 
resolution of such claims. 

       III. Political Influence over Judicial Decisions in Sovereign Immunity

What is the overlap between the Judiciary and the Executive powers when 
dealing with foreign sovereign claims?

Traditionally, foreign relations are carried out by the Executive Branch, since 
the Constitution explicitly gives the power for the President to make treaties with 
other nations and to receive ambassadors. 

As discussed before, the Executive Branch traditionally played an important 
role in disputes involving foreign countries. The adoption of the restrictive theory 
came from the Executive, changing the secular absolute theory settled in the 
Judiciary. One of the main reasons for the enactment of FSIA was the removal of 
the political pressure imposed by foreign states on the Executive, mainly because of 
the management of foreign relations done by that branch. From every side that one 
analyzes, the participation of the Executive Branch in disputes involving foreign 
sovereigns until today is apparent. 

Did FSIA actually remove the so-called “political pressure” over decisions 
involving foreign states? Is it correct to simply include this sensitive matter of 
ruling over a sovereign in the U.S. legal system and treat it like a domestic dispute, 
once jurisdictional discovery has been made? Is or should, for instance, a poor and 
politically ostracized like Syria be treated equally as Japan, a major economic partner 
and friendly country, when defendants in U.S. courts? What kind and what different 
effects can these decisions render internationally?

  A. Political Question Doctrine
The principle of non justiciability of some cases that involve Executive or 
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Legislative prior actions or interventions comes from an awareness of the Judiciary 
of the need to coordinate the branches of the Federal Government, a primary function 
of the separation of powers. The Supreme Court in Baker v. Carr states clearly that 
the matter becomes “political” not when there is a review of the Judiciary of actions 
by the States, but strictly within the two other branches. 

Aware of the problems that unrestricted exercise of jurisdiction by U.S. courts 
when met the exceptions of FSIA could bring to foreign relations, the Supreme Court 
used its political question doctrine in Baker. The political question doctrine states 
that a very limited class of cases so closely involves politically sensitive issues that 
courts should refuse to hear those cases. It defines the scope of the Judiciary to review 
Executive and Legislative actions and points out in which instances. Additionally, 
there is a need for appropriateness under the U.S. system of government of attributing 
finality to the action of the political departments, and also the lack of satisfactory 
criteria for a judicial determination.

The political question doctrine is ultimately committed to the essential 
preoccupation with the necessity of the equilibrium of the U.S. government with the 
separation of powers. 

What are the elements of a “political question” determination? (1) the textual 
appointment by the Constitution for the matter to be finally resolved by another 
branch; (2) the absence of satisfactory judicial standards for discovery; (3) the need 
for a previous policy determination for a “kind clearly for nonjudicial discretion”; (4) 
the impossibility of the Judiciary to make an independent decision without crossing 
the line that separates the powers of government; (5) or finally the incongruence in 
having multiple decisions by different powers in the same matter. 

Domestic cases reaching the external relations of the United States comprise 
the largest class of cases to which the political question doctrine has been applied. 
However, post-Baker Supreme Court case and even lower court cases have cautioned 
against the excessive use of the political question doctrine. As one commentator 
stated, “the political question doctrine has both a limited and cautious heritage”, and 
its application is far from being squarely done. 

The unique and delicate foreign policy implication that a suit against another 
sovereign in U.S. courts brings is a difficult task for the U.S. federal government to 
deal with. 

The role of the Executive Branch in Sovereign Immunities Claims and its 
Effect in Foreign Relations

A fundamental U.S. constitutional principle is that the power to conduct foreign 
relations is vested in the Executive Branch. On the other hand, by the doctrine of 
separation of powers, courts must decide cases independently and without discretion 
and influence from the Executive and Legislative branches. The cornerstone of U.S. 
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democracy is an independent Judiciary.  

A close relationship exists between the separation of powers and political 
question doctrines. Both state that international relations are properly the domain 
of the Executive and the Legislative, and outside the reach of the Judiciary. As seen 
in Tel Oren v. Libyan Arab Republic, there is a pragmatic concern that judicial 
activism may have inconsistent and disruptive effects on the foreign policy of the 
United States. Senior Circuit Judge Robb states that Federal courts are unable to 
deal with a case moved by Israeli and U.S. Citizens against the Palestine Liberation 
Organization, Libya and Palestine Information Office involved terrorist acts. The 
main topics argued were that: (a) the case involved standards that defied judicial 
application; (b) it involved questions that touched sensitive matters of diplomacy 
that uniquely demand a single voiced statement of policy by the government; (c) it 
brought questions connected to the activities of terrorists that have historically been 
within the exclusive domain of the Executive and Legislative branches; and (d) the 
possible consequences of judicial action in this area are injurious to the national 
interest. These assertions clearly show the deference courts are likely to give to the 
Executive Branch in cases with delicate foreign relations characteristics. 

In Baker, the Supreme Court cemented the leading role of the Executive (and 
Legislative) powers to deal with foreign relations by giving the sweeping statement 
that all questions touching foreign relations are political questions. 

For these reasons, judicial scrutiny in a case involving a foreign state without 
deference to the Executive Branch can possibly affect not only the separation of 
powers, but the foreign relations of the United States. 

This seems to be the most recent understanding of the Supreme Court. In 
Altmann Justice Stevens writing for the majority considered the filing of an Amicus 
Curiae brief by the United States on favor of Austria. The court clearly states that 
deference should be given to the opinions of the Executive Branch whenever it 
expresses its opinion on the implications of exercising jurisdiction over particular 
petitioners in connection with their alleged conduct. The Executive opinion can, in 
the wordings of the court, “well be entitled to deference as the considered judgment 
of the Executive on a particular question of foreign policy.” 

Traditionally, the State Department has influence over foreign sovereign cases 
subject to judicial review, mainly because of its already asserted role as prominent 
actor in foreign affairs. FSIA empowers the Judiciary in a way that is the sole forum 
for discussions over foreign sovereign immunities in the United States. All the 
reasons stated above ought to be considered by the courts in their decisions, but by 
no means are they bound by what the Executive recommends. This maintains the 
principle of equality and separation of powers, maintaining the independence of the 
Judiciary to freely decide the matters brought to its jurisdiction.

Again in Baker, right after recognizing the prominent role of the Legislative 
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and Executive Branches on political matters, the Supreme Court restated that it would 
be an error to suppose that every case or controversy which touches foreign relations 
lies beyond judicial cognizance. Justice Brennan provided a three prong test for a 
discriminating analysis of a particular question related to foreign relations: (1) the 
history of its management by the political branches; (2) its susceptibility to judicial 
handling in light to its nature and posture in the specific case; (3) and the potential 
consequences of judicial exercise. This test seems the most accurate for determining 
a “political question” while facing a case that involves a foreign sovereign. 

In practice, the foreign policy statement given by the State Department 
assumes a great influence in the Judicial decision, and if not an active participant 
of the claim filing an Amicus Curiae brief, courts are likely to look beyond its 
jurisdiction and consult with the State Department before deciding over foreign 
sovereign’s immunities. 

The increasing international transactions worldwide and the even greater 
importance that foreign relations assume in the government’s agenda are certainly 
matters that the Judiciary needs to be aware of, and the likelihood of claims arising 
that will directly affect the United States’ foreign relations is evident. 

Looking from the other side, a government sued in U.S. courts will potentially 
exercise pressure over the Executive for the matter to be taken out of the scope of the 
Judiciary and be treated in the diplomatic arena. If not treated properly, the matter 
can negatively affect U.S. foreign relations, or possibly generate claims against the 
United States abroad. 

Another route that the Executive Branch can use to avoid the influence of the 
Judiciary is by entering in a treaty with a foreign government to negotiate and settle 
any impasse created, a power granted by the Constitution. The existence of a treaty 
between the United States and the defendant-country, approved by Congress, may 
preclude courts from exercising jurisdiction over a foreign country, especially if the 
treaty explicitly states that settlement of disputes arising from it ought to be resolved 
through intergovernmental settlements. The main problem from the plaintiff’s side, 
though, is that while the claim is brought by a private party seeking some kind of 
compensation from the defendant state, the treaty is made between governments, 
precluding private contenders to seek relief in courts. 

It seems impossible to separate the Executive Branch from the Judiciary 
Branch when the latter faces claims against a foreign state through FSIA; while it is 
not even the intention of the Judiciary to act without having at least some input from 
the Executive or some basic examination of the foreign relations policy adopted by 
the latter.  
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       IV. Conclusion

The immunity of sovereign states against jurisdiction of U.S. courts is a 
major legal issue. It is a matter historically treated by international law that now 
assumes an even greater importance with the substantial enhancement of cross-
border transactions, movement of people and the global perspective businesses and 
information are taking.  The United States as one of the leading countries in the 
world, politically and economically, has thus the burden to establish sounds and 
coherent approaches to domestic litigation involving foreign states. 

FSIA and interpreting case law go a long way in giving the necessary procedural 
mechanism in resolving actions against a sovereign state and at the same time put 
the Judiciary as the ultimate deciding authority, removing from the Executive Branch 
its past politically-influenced decisions in this subject. However, despite this shift 
in deciding authority, it is notable especially from Altmann, the influence of the 
Executive, at its own discretion, and the deference of the Judiciary to it, in cases 
against foreign sovereigns. 

FSIA was enacted in order to avoid political pressure and to give procedural 
certainty to the contending parties, moving away from the Executive Branch the 
power to decide if a foreign sovereign is immune from suit in the United States. It 
would be naïve to think though that the enactment of FSIA would simply remove the 
Executive Branch as an actor in claims regarding foreign sovereigns. The difference 
is that, because of FSIA, the Executive can now only recommend immunity or inform 
the court what is its policy in certain contended matters, hence participating in claims 
at its own discretion. 

Even though it seems that it is not the intention either from the Judiciary or 
the Executive to taint the relations of the United States with friendly nations, hence 
preserving them immune from suits the publicity, length and stress that litigation 
itself brings may be understood as a method of pressure to make the foreign state be 
open to negotiate or at least to not ignore its disputed actions. 

The FSIA is a powerful tool U.S. Citizens and aliens have in order to seek 
compensation for an act done by any foreign state, but there has to be a narrow 
application of it. Although relatively easy to determine, and the little or no political 
influence in a day-to-day business activity, these matters cannot have the same 
scrutiny as others involving international law violations done by foreign sovereigns. 
In other words, a default on the payment of bonds issued by a developing country 
cannot be scrutinized the same way as genocide and war crimes. 

The first is the consequence of the mixture of public and private activities 
in international commercial relations, which became common in the past decades; 
the latter exceptional and radical activities, which call for the bilateralism or 
multilateralism of intergovernmental negotiation and understanding, not a unilateral 
decision by the Judiciary.
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Dr. Marian Zulean

Motto: “Theory is theory…but the practice kills us all!”

Introduction

The Romanian society has experienced a dramatic pace of transformation and 
change after 1989, at all levels of society. Before 1989 Romania was a communist 
country, a member of the Warsaw Pact, which experienced one of the fiercest 
dictatorial regimes, having an excessive nationalistic defined defense doctrine, 
large armed forces of about 300.000 conscript soldiers and an overdeveloped 
defense industry. Today, Romania is both a NATO and EU member, with an active 
contribution to the international security, whose peacekeeping troops are spread from 
Iraq and Afghanistan to the Balkans, possesses volunteer army with a flexible force 
of 75,000 soldiers and 15,000 civilians and its security sector experiences a profound 
transformation. 

The pace of reform was dramatic not only in terms of downsizing the military 
and setting up a mechanism for democratic control of the armed forces but also in 
terms of strategic thinking and vision about the role of the military in a democratic 
society. Despite the fact that the reform process started from a domestic impulse 
the role of Western assistance, particularly the NATO’s open door policy, was 
instrumental in encouraging and guiding the efforts to build a democratic soldier, 
based on Democratic Peace theory.

The issue of civilian control of the military was high on the political agenda 
in the Romanian transition. Both Western institutions that assisted the Romanian 
transition as well as the domestic political forces asked for democratic norms of 
civil-military relations and institutions. The basic norms of democratic soldiering 
were successfully adopted in Romania both due to the public support, particularly 
its willingness to return to its Western identity and protect from a set of threats, 
but also due to Western assistance. However, the consolidation of democracy and 

TRANSFER OF THE DEMOCRATIC 
NORMS OF CIVIL-MILITARY 

RELATIONS INTO SOCIALIZING 
PRACTICE



71UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
internalization of the norms is a long process, which needs further research. No study 
until now assessed how the individual military internalized the norms of democratic 
control. They focused mostly on “supply side”, how the norms were institutionalized 
and legalized, if the curricula or regulations are in place or if the military organizations 
adopted the norms.

The military education also faced a radical change after 1989, related with 
the acceptance of indirect career track, double specialization for military graduates 
and change in curricula to encompass such courses as Leadership, Management and 
Sociology. In the practical training of soldiers, such courses as CIMIC Doctrine or 
International Humanitarian Law were also incorporated. However it was not clear 
in what degree the democratic norms and practices are internalized by the military. 
The analysis of strategic documents, such as National Security Strategy, proved an 
emerging interest to clearly define the model of democratic soldier and the norms of 
good governance and civic education.

The main goal of this paper is to explain how the Romanian militaries understand 
the model of democratic soldier and to assess the military culture against the ideal 
model. “How were the democratic norms of civil-military relations transferred into 
military socializing practice?” is the principal question of the research.

In order to answer the question an empirical fieldwork was carried out over 
the Summer and Fall of 2008, a set of interviews conducted by the author. A set of 
24 of semi-structured interviews (11 officers, mostly majors and LTCs, 2 lieutenants 
and 13 NCOs) were conducted but only 17 of them were valid after the transcription. 
Majority of the soldiers have had experience in the peacekeeping operations abroad. 

This paper is part of a larger research project “The Image of Democratic 
Soldier”, funded by the Peace Research Institute in Frankfurt (2006-2009). The 
interview guide was provided by PRIF and adapted for the Romanian language by 
the author. However was hard to apply it ad litteram because some of the questions 
didn’t apply to the Romanian case and part of it regarding the participant observation 
during the courses didn’t apply either. The findings of the empirical fieldwork are 
presented bellow.

The study is divided into four parts. The first part of the paper investigates 
the way the military represent their role-model. The second part investigates the 
acceptance of the democratic soldier by civil society. The third part tries to explain 
how the armed forces deal with the tension between the democratic norms and 
functional military necessities while the last part explain the perception of the out-
of-area missions pursued by the military.

1. Military Role –Model: on personal motivation, self image and ideals

The first part of the interview was designed to inform about the self-images 
and professional identities among the soldiers, to understand the way they represent 
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the role-model and the motivation to choose the military career. From the human 
resource strategic documents it is expected that the role-model proposed by the 
leadership that an Officer should be “…a military leader, a specialist, an educator, 
a citizen in service of nation and a fighter” while a NCO should be “… a fighter, 
a branch specialist, a small group commander, an educator and a citizen”1 to have 
a clear operationalization into practice. However, the role model is not very clear 
connected to the paper statements. The lack of a clear ideological training on 
democratic soldering -such as the German concept of Innere Fuhrung- could be 
explained by the runaway from the recent past, when Political-Ideological Education 
was a mandatory course for the Communist Military.

Regarding the mission and objectives of the soldiers, there is a perception 
of adaptation to the new challenges; only the way of doing the job has changed 
to a peacekeeping. However some of the NCOs are very critical to the peacetime 
administrative jobs: “…we are cleaning toilets...our unit became a kolkhoz” (I 14, 
paratrooper).

The perception regarding the role-model of a good soldier is that of a 
knowledgeable, disciplined, well educated, good fighter, patriot, good example 
for society, man of honor and altruist. Some of the militaries would favor physical 
qualities such a LTC that see a good soldier as “…not a Schwarzenegger but an 
efficient fighter, having broad worldview” (I2, LTC) while others would favor a 
balanced view “…a good sportsman, having integrity, aware of his mission, a symbol 
of Romanian society” (I6, LTC).  On the other hand, even though the women in the 
military have no long tradition their male peers consider that they should be treated 
equal.

Military ethos seems to be a paper concept, almost unknown in practice by 
the soldiers. A LTC considered that “...it represents the military spirit and beliefs but 
we don’t have a specific training for soldiers” (I2) while another LTC guessed that it 
might be “…a military folklore and spirit which characterizes the military system...a 
set of habits… ceremonies…” (I6). After seven interviews I decided to come up with 
a definition in order to trigger the discussion but it was not useful at all.  A lieutenant 
bluntly put it: “Yes, is a new word for me…probable it is already used in our military 
system but nobody gave me a definition or I have never talked about that…(I13, Lt).

By the same token, the soldiers don’t perceive themselves very well connected 
with a certain tradition. Some respondents associate the military tradition with the 
military branch tradition. Thus, a LTC (I1) invoked Gen. Mochulski, an Alpine troop 
hero during the WWII while a paratrooper invoked Gen. Bastan, the founder of the 
post-WWII Special Forces (I6).

The style of command and leadership seems to be of greater interest for majority 
of the soldiers. The ideal commander should have native managerial skills, a capacity 
1  See Marian Zulean, “The Image of the Democratic Soldier. Transfer of the Normative Model into the Military 
Institutions and Their Socializing Practice: Romanian Case, PRIF- Research Paper No. II/13-2008, p.5, available: 
http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/Romania_2_02.pdf 
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of empathy, should be a good professional who should make him respected by the 
subordinates. A LTC considers that “…the authoritarian style is specific to military 
but some branches such as Air can adopt a participatory one” (I3).

The militaries don’t consider themselves as the “guardians” of certain 
values but they consider the “Armed Forces” as the guarantor of national identity, 
independence and national security of the Romanian state. That is quoted as such by 
many officers.

In summary, it can be stated that the role-model of a democratic soldier is 
well designed on the paper but there is not very well explained and internalized by 
the soldiers. The concept of military ethos is unknown although some of democratic 
values are transmitted into the socializing process. 

2. The image of the soldier and acceptance of the armed forces in society

The Army is one of the most trusted institutions in Romania. As has already 
been explained in the first paper realized for the PRIF project, a public opinion 
barometer showed that -between 1996-2006- the Military was one of the most trusted 
institutions, alongside the church. About 70% of the public trust the Military2. Even 
if the trend is declining it is expected that the image of the soldier is very good and 
the civil society has a high esteem for the military.

Surprisingly, the respondents mentioned the contradiction between that trust 
measured by the opinion polls and the way the military is presented in the media. 
Some explain the contradiction as a recent image created by the media that the 
military earn high salaries while the public understand less and less the roles and 
responsibilities of armed forces. A lieutenant of Land forces considers that:

…there were so many public shows to a certain TV channels in which
the reporters tried to underline the negative aspects of the military…that
the militaries are very well paid and, except the missions abroad for 
peacekeeping they do nothing… (I 5).

 Otherwise the debates about the ideal soldier are very rare and only when 
it was related to the Romanian efforts to join NATO. Therefore the interviewees 
consider that the civil society hardly understand the military within, due to the law 
that suspended the conscript army. Due to such misunderstanding there are many 
stereotypes and prejudices in the mind of civilians, such as the ones related to high 
salaries. A LTC from NDU considers that “… Our image is getting worst within the 
civil society …the civil society doesn’t understand properly our role. They think 
only that we earn some good money… (I 5, LTC). However there are some positive 
stereotypes that a military is very organized, clean and punctual.
2 See Marian Zulean, “The Normative Aspects of Building Democratic CMR in Post-Communist Romania, PRIF- 
Research Paper No. I/13-2007, available at: http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/Romania_13.
pdf 
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 3. Democratic ways of organizing the military
 
The next part of the study will answer the question on how the armed forces deal 

with the tension between the democratic norms and functional military necessities. 
Despite the fact that the Army is regarded as an authoritarian organization, one of the 
constant concerns after the Revolution of 1989 was the democratic way of organizing 
the military.  Since the Army was the driving force of the “Revolution”, a group of 
young officers founded in the early 1990s the Action Committee for Democratization 
of the Army, the so-called CADA, which proposed a set of changes, including some 
proposals to regulate the military life. 

 As shown before, the discipline is the trademark of the modern armies 
and military identity. Therefore the new norms regarding the way the tensions and 
conflict are regulated and internalized should be very clear. Generally speaking, the 
respondents claim that the conflicts and tensions among the soldiers are very well 
regulated by the military codes of conduct. “…conflict resolution and problems 
solving are very well regulated by the military codes, such as RG-7…” (I 6).  However 
some respondents considered that the conflict settlement should be more transparent 
and democratic, beyond the military code. They didn’t elaborate but seems that the 
Commandant has extensive powers to judge and settle the conflict. 

 Practically any problem you should report to the Commandant, it is 
normal. You have a problem? You should go to your boss who is in 
charge to represent your interest… (I 2).

 When comes to the issue of protecting the individual rights and liberties in 
the army, the soldiers believe that they are respected. However they are aware that 
some liberties are contained due to the specificity of the military life. 

One of such rights is the right to be involved in politics. Of course the soldiers 
can vote but they cannot campaign or candidate as a military for any political office. 
They see politics and the military as opposing concepts. Majority of the interviewees 
agreed with the statement that “A soldier has to serve his nation and should not care 
about politics”.

 We are not political partisans. All our actions are non-political. 
 We only have to be informed (in order to vote?? - n.a.) but I don’t 
think we need to practice politics because it is not our job (I 3).

 Such courses as civic education are not seen as very important although they 
pursue some lessons on civic education.  The respondents don’t see it as a requirement 
for the military life; they rather advocate that the Army should recruit the volunteers 
already educated in the spirit of civic culture.
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 In conclusion it can be assessed that the soldiers assumed that a military life 

has some limitations of their personal rights but they perceive it as normal. ”…Of 
course our rights have some restrictions, we all entered the military system aware of 
that…since I accepted I think my basic rights are protected…” said a LTC. (I 7)

It is not evident if the new changes proposed by the new regulations are 
internalized. However the general norm of civilian control of the military was fully 
embraced. None of the respondents questioned the statement that a soldier should not 
care about politics and focus on their professionalism.

 4. Relations with out-of-area missions
 The military doctrine during Ceausescu regime - The struggle of entire 

people - was based on the assumption that Romania never attacked a neighbor and 
pursued just wars only, for defending its territories. However, when NATO and 
Partnership for Peace opened the doors for the former Communist countries they 
asked the candidate countries to show the willingness to participate in the out-of-area 
missions. That triggered debates in the early 1990s about the peacekeeping missions. 
The next part of the research would deal with the issue of legitimization of out-
of-area missions and perception of both the militaries and civil society about such 
missions.

 The opinions of the militaries were diverse ranging from some that view 
the missions abroad as an opportunity for Romania to contribute to the global peace 
and, others, that would favor a more balanced view between foreign missions and 
domestic ones.  Thus a LTC considers that “…being a NATO member you have to 
execute whatever NATO decides…today you cannot rely on self defense, you cannot 
live alone…of course it is related with the process of globalization…” (I 1).

 On the other hand, some others consider that it is a win-lose strategy, the 
more you invest in mission abroad the less you get for the military units at home.

 I have the feeling that we have two armies: one that fight in the 
missions abroad, well trained and equipped, and another that does 
what it always did, training more or less, depending on the funds 
allocated by the Government (I 6).

Thus, the strategic culture of the Romanian soldiers changed over time, 
starting from a critical approach to sending troops abroad to an enthusiastic approach 
in sending troops in peacekeeping missions and even to the “Alliance of the Willing” 
such was the mission in Iraq. The politicians were more critical than the militaries 
in sending troops abroad. The criticism of the military was mostly related to rational 
allocation of resources but they understood that a mission abroad would increase the 
Romanian chances to join NATO and EU.
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Conclusions

The title of the paper has been chosen starting from a saying of an Anonymus 
soldier that answered the interview questions and represents a rough conclusion of 
our research. As shown in the first part of the paper the role-model of a democratic 
soldier is well designed in the strategic or education documents but there is not 
internalized by all the soldiers. Concepts such as military ethos or civic education are 
not very well understood.

On the other hand, even though the military is one of the most trusted 
institutions in Romania that doesn’t correlate directly with the democratic image. In 
the last year some soldiers claim a stereotype from the media and a bias of presenting 
the Military as earning more money and doing not much for the country.

Regarding the issue of limitation to their individual freedoms it is an assumed 
choice. It seems that the general norm of civilian control of the military was fully 
embraced by respondents. A young lieutenant explained that “…I think it is normal 
to have a civilian control over the armed forces, because control means transparency 
and civil society should permanently know what the military does…” (I 16).

As a general conclusion of the empirical study it can be noticed a gap between 
the ideal-type of democratic soldier drawn in strategic documents and the socializing 
practice. I didn’t meet a single ideal soldier whose discourse proved that he fully 
understood the norms and habits of democratic military and pursued civic education 
or military ethos courses. The lack of a clear ideological training on democratic 
soldering could be explained by the runaway from the recent past, when political-
ideological education was a mandatory course of Communist indoctrination. Despite 
the shortcomings it can be assessed that the norms of democratic soldiering are 
internalized by majority of the military and included in the socializing process.

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
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Prof. univ. dr. Constantin Gheorghe BALABAN1

Abstract

Although, in the first years of implementation, the European 
Neighbourhood Policy (ENP) score significant results both through the 
assistance given to the partners in order to draft a detailed reforms plan and 
through the much more intense and efficient assistance from EU, the political 
instability and the week governments from its Eastern neighbourhood could 
bring a negative influence over the Union . As a result, the future European 
action will fasten on the exacerbation and revitalization of such partnership 
so that, in the new European structure, the benefic internal and external effects 
to increase. 

On the future, the main actions, which must carried on in order to 
enhance ENP, aims the granting of better incentives to partners in order to get 
forward the reforming process and to facilitate the access on internal market 
of EU, taking into consideration the impact which these measures will have 
over the European internal policies. On the economic integration background 
there is the conclusion of bilateral commercial agreements. 

Cuvinte cheie: parteneriat, vecinătate, dimensiune estică, Caucaz, Azerbaidjan, 
Georgia, Armenia, Ucraina, energie, securitate 

1. Dimensiunea estică şi caucaziană a politicii europene de vecinătate 
(PEV). Poziţia Rusiei

Conceptul de politică europeană de vecinătate (PEV) urmărește transformarea 
noțiunii de graniță într-un spațiu al cooperării și al legăturilor politice, economice 
și sociale care să evite crearea unei falii de genul Cortinei de Fier, iar participarea 
1 Prof. univ. dr. Constantin Gheorghe Balaban este director adjunct al Institutului de Studii de Securitate ”Dimitrie  
Cantemir”, profesor în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, specialist în domeniul securităţii relaţiilor 
internaţionale şi politicilor şi strategiilor europene de vecinătate şi parteneriat, autor al numeroase volume pe această 
temă, conducător de doctorat la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

POLITICA EUROPEANĂ  
DE VECINĂTATE ŞI PARTENERIATUL 

ESTIC ÎN VIZIUNEA UNIUNII 
EUROPENE ŞI A FEDERAŢIEI RUSE
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la PEV nu reprezintă, nici la modul teoretic, nici la cel practic, un „substitut pentru 
statutul de membru sau o etapă ce duce în mod necesar spre căpătarea statutului de 
membru”2. Cum Politica Europeană de Vecinătate reuneşte ţările situate în imediata 
apropiere a Uniunii Europene, ţări cu care Uniunea încearcă să dezvolte relaţii de 
cooperare tot mai strânse, relaţiile favorabile cu Rusia rămân esenţiale. Cu atât mai 
mult pentru UE, interesată, acum, de creşterea stabilităţii şi securităţii în vecinătatea 
apropiată prin promovarea unui cerc de state stabile, bine guvernate, în partea de 
est a Uniunii (Moldova, Ucraina, Belarus), în Caucazul de Sud (Georgia, Armenia, 
Azerbaidjan), prin cooperarea cu Federaţia Rusă. 

Strategia Europeană de Securitate individualizează, odată cu adoptarea ei, în 
decembrie 2003, Caucazul de Sud ca o regiune în care Uniunea trebuie să se implice 
mai mult, iar importanţa pe care a dobândit-o această regiune avea să fie subliniată, 
mai târziu, de către Reprezentantul Special al UE pentru Azerbaidjan, Armenia şi 
Georgia, Peter Semneby, în cadrul conferinţei denumită Caucazul de Sud – 2006: 
tendinţele noilor dezvoltări, ameninţări şi riscuri, desfăşurată la 2 octombrie 20063. 

În legătură cu acesta, în lucrarea noastră “Politica europeană de vecinătate”4, 
zona transcaucaziană este prezentată ca o “zonă a competiţiei”, nu numai între vecinii 
mai mari şi mai puternici (Rusia, Tucria şi Iranul) ci şi între marile puteri, ceea ce, în 
opinia autorului, conferă statelor în cauză un “spaţiu larg de manevră”5. 

Aşadar, pentru UE, includerea statelor Caucazului de Sud, adică a Armeniei, 
Azerbaidjanului şi Georgiei, în politica europeană de vecinătate6 reprezintă “un 
pas înainte în relaţiile UE cu statele Caucazului de Sud”7. Pe cale de consecinţă, 
cooperarea consolidată şi relaţiile de bună vecinătate dintre UE şi Federaţia Rusă 
au şi vor avea şi în viitor o „importanţă crucială pentru stabilitatea, securitatea şi 
prosperitatea întregii Europe şi a statelor sale vecine”8. 

Politica de vecinătate a Uniunii Europene oferă anumite posibilităţi în materie 
de cooperare multilaterală, iar crearea unei comunităţi Uniunea Europeană – Marea 
Neagră, după modelul Dimensiunii Nordice, pare a spori şi încuraja dialogul pentru 
o vecinătate mai stabilă, mai sigură şi mai democratică şi chiar mai mult, dacă nu 
intervenea „conflictul georgian”.

În fapt, Uniunea Europeană le propune vecinilor săi de la răsărit şi din zona 
Caucazului de Sud (Belarus, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia şi 
Azerbaidjan)  o relație privilegiată, în scopul dezvoltării, la graniţele sale, a unui 
2   Rezoluţia Parlamentului European din 10 iulie 2008 cu privire la documentul strategic al comisiei referitor la 
extindere ) 2007/227 1 (INI) 
3  Reţinem că la acestă conferinţă, organizată de către centrul analizei strategice Spectrum, s-a atras atenţia asupra 
bogăţiei zonei în resurse energetice, de unde înţelegem mai bine creşterea importanţei strategice a Caucazului de 
Sud, dar şi potenţialul pericol.
4  Constantin Gheorghe Balaban, Politica europeană de vecinătate, Editura Universitară, Bucureşti, 2009
5  Constantin Gheorghe Balaban, Politica europeană de vecinătate, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, p.53
6 Decizia Consiliului din 14 iunie 2004, urmată şi de vizita în zonă a preşedintelui Comisiei Europene, de atunci, 
Romano Prodi şi a Comisarului Potocnic.
7  Ibidem, p. 55
8 C.G.Balaban,  Op. Cit., p. 69
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spaţiu de pace, securitate şi prosperitate bazat pe cooperare, ale cărei obiective 
sunt întărirea cooperării politice și integrarea economică. PEV nu este sinonimă cu 
extinderea UE, ci rămâne un proces distinct de aderare. 

2  Parteneriatul Estic (PE) în viziunea UE şi percepţia Rusiei

Cu scopul de a aprofunda relaţiile între Uniunea Europeană şi 6 state est-
europene (Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan şi, posibil, Belarus), 
la 3 decembrie 2008, Comisia Europeană a prezentat concepţia Parteneriatului 
Estic. Acest nou parteneriat se doreşte a fi un nou “instrument” prin care UE 
oferă o perspectivă de creare a unei Zone Economice Libere şi, într-o perspectivă 
îndepărtată, de a permite călătoria fără vize în spaţiul comunitar. Parteneriatul Estic 
face parte din Politica Europeană de Vecinătate (PEV). Cu ocazia lansării acestei noi 
iniţiative a Uniunii, Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso, declara 
că Parteneriatul Estic este un “instrument de asociere politică şi integrare economic”9 
şi va include “măsuri pentru susţinerea dezvoltării socio-economice în şase ţări şi 
cinci iniţiative notabile”, care vor oferi dovada palpabilă, concretă a susţinerii UE.

Noul parteneriat deschide un nou capitol în relaţiile UE cu vecinii noştri din 
Est”10, iar concepţia a fost aprobată în primele luni ale anului 2009 de către cele 27 
de state-membre ale Uniunii Europene, respectiv, de către Consiliul UE din 19-20 
martie 200911. Esenţa Parteneriatului Estic este  prezentată în Declaraţia adoptată cu 
acest prilej12 din care rezultă:

- noul parteneriat reprezintă o schimbare importantă în relaţiile Uniunii 
Europene cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia şi Ucraina;

- parteneriat estic prefigurează îmbunătățirea nivelului de angajament politic, 
integrarea profundă în economia europeană, facilitarea deplasării cetăţenilor în 
Uniune, în condiţiile în care se respectă cerinţele de siguranţă pe care le implică 
aceasta, aranjamente de securitate energetică sporita în beneficiul tuturor părților 
interesate, precum şi asistenţă financiară îmbunătățită; 

- prin acest parteneriat ambiţios Uniunea Europeană propune o asistenţă 
consecventă pentru a susţine eforturile de reformă ale partenerilor săi, prin noul 
program de dezvoltare instituţională complexă şi o nouă dimensiune multilaterală 
care să strângă la un loc partenerii pentru a face faţă noilor provocări cu care se 
confruntă; 

- parteneriatul estic va ajuta la construirea climatului de încredere şi la 
dezvoltarea de legături mai strânse între cei şase parteneri estici.

9  http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=ebs&sid=132310
10  Comisarul pentru Relaţii Externe şi Politica Europeană de Vecinătate, Benita FERRERO-WALDNER.
11 Principala neînţelegere între cele 27 de state-membre se referă la bugetul acestui Parteneriat. Interviul Comisarului 
european pentru Relaţii Externe şi Politica de Vecinătate, Benita Ferrero Waldner, poate fi accesat la acest link http://
ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=ebs&sid=132310  
12  Declaraţia Consiliului European privind Parteneriatul estic, accesibil la adresa http://www.interlic.md/2009-03-
20/ue-a-aprobat-bugetul-parteneriatului -estic-600-mil-euro-9162.html
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Aşadar, în viziunea UE, Parteneriatul estic este o “ofertă” ambițioasă şi 

echilibrată şi răspunde dorinţei vecinilor de la graniţa de est de a se apropia mai 
mult de Uniunea Europeană. În acelaşi timp, noul parteneriat estic are drept obiectiv 
“consolidarea cooperării în domeniul securităţii energetice a tuturor participanţilor, 
mai ales în ceea ce priveşte aprovizionarea cu energie şi tranzitul de energetic pe 
termen lung, inclusiv printr-o mai bună eficienţă energetică.”13

Mai mult, prin voinţa politică şi angajamentul parţilor implicate în Parteneriatul 
Estic, se vor putea atinge “obiectivele asocierii politice şi integrarea economică, 
pentru care ar trebui stabilite patru platforme tematice, în conformitate cu principalele 
domenii de cooperare, aşa cum se prevede la punctual 5 al Declaraţiei Consiliului 
European privind Parteneriatul estic, care a fost adoptată la 20 martie 2009: 

- democraţia, buna guvernanţă şi stabilitatea;
- integrarea economică şi convergenţa cu politicile UE;
- securitatea energetică şi contactele interumane.
Parteneriatul estic a fost lansat oficial,  la Praga, la 7 mai 2009, la Summit-ul 

Parteneriatului Estic, în timpul președinției semestriale asigurată de Republica Cehă. 
La Habarovsk, însă, la summit-ul UE-Rusia, care a avut loc în luna mai 2009, oficialii 
ruşi au condamnat tentative UE de a întări relaţiile cu fostele republici sovietice prin 
intermediul parteneriatului estic, summit-ul scoţând în evidenţă, în opinia Rusiei, 
“mai multe divergenţe decât convergenţe”.14

3. Securitatea energetică şi influenţa ei în relaţiile UE-Rusia

Uniunea Europeană este al doilea consumator mondial, după Statele Unite cu 
20% din consumul mondial de petrol şi importă 80% din resurse. Cererea de petrol 
şi gaze naturale15 este în plină creştere, iar CSI şi Federaţia Rusă vor predomina în 
aprovizionarea cu petrol, urmată de Orientul Mijlociu, Norvegia, Africa de Nord şi 
Africa de Vest. De asemenea, rezervele de gaz natural sunt deţinute de Rusia (29%), 
Iran (15,2%), Qatar (14,7) şi, în cantitate mai mică, de Arabia Saudită (3,8%), SUA 
(3%) şi Algeria (2,5%). 

Cum aprovizionarea energetică a Uniunii Europene cu hidrocarburi se face 
din exteriorul Uniunii, dependenţa de importul de energie este şi rămâne una din 
principalele probleme a Uniunii Europene. Şi, pe drept cuvânt, oficialii UE sunt 
îngrijoraţi de creşterea dependenţei energetice, mai ales de gaze naturale, dar şi de 
petrol. Necesarul de resurse energetice pentru ţările UE este acoperit în proporţie 
de aproximativ 30% prin importuri din din Rusia16. Un procent ce poate creşte pe 
13  Punctual 4 din Declaraţia Consiliului European privind Parteneriatul estic, 20 martie 2009
14 C. G.Balaban, Efecte ale evenimentelor din Caucazul de Sud asupra securităţii zonei extinse a Mării Negre, în 
Revista „Univers Strategic, Nr. 1/ martie 2010, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2010, p. 202
15  După estimările Agenţiei Internaţionale de Energie (AIEA) şi Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE), cererea de gaz pentru UE şi Balcani, ca şi pentru Turcia şi Norvegia,  va trece, în 2030, de la 200 miliarde 
m.c. cât era în 2005, la 500-600 miliarde m.c.
16  Conform Favennec (2007, p.190), producţia petrolieră rusă, în fruntea producţiei mondiale, a ajuns aproape 
la jumătate între anii 1998 şi 1995: de la 600 milioane tone în 1980, la 350 pentru CSI, din care, de la 500 la 300 
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termen mediu, după unele estimări, până la nivelul de 70%. Schimbările apărute 
in domeniul energetic atât în spaţiul CSI, cât şi în cel al Federaţiei Ruse şi UE sunt 
relevante.

Astfel, sectorul gazelor naturale din fostul spaţiul sovietic a trecut prin schimbări 
importante privitoare la organizare – de la administrarea de către ministerul sovietic 
al Gazului, la o societate pe acţiuni aparţinând Republicii Belarus (1,5%), Ucrainei 
(9,5%) şi Rusiei (89%), societate ce trebuia privatizată, având în final o participare a 
statului rus de 38%17. Potrivit surselor18, controlul statului, din ce în ce mai redus în 
sectorul hidrocarburilor, a fost reinstituit la finalul mandatului lui Boris Elţân (2000). 

Schimbări apar şi în Uniunea Europeană. Între acestea, menţionăm trecerea de 
la o nouă politică energetică europeană, o politică care a vizat “creşterea concurenţei” 
pe piaţa comună prin diferite forme ale separaţiei patrimoniale a reţelelor de transport 
şi distribuţie, dar şi prin interconexiuni, la mai multe tentative pentru remedierea 
cadrului instituţional absent dintre Est şi Vest între care: 

- CARTA ENERGIEI (1990), o iniţiativă a primului ministru olandez, 
concepută ca un cadru de dialog şi cooperare asupra energiei între Europa de Vest şi 
Europa de Est;

- CARTA EUROPEANĂ A ENERGIEI (1991), care devine, în 1994, 
TRATATUL ASUPRA CARTEI ENERGIEI19, un instrument cu destule limite şi 
neratificat de Rusia; 

- INOGATE, în 2001, care nu cuprindea Rusia, constituie un fel de acord 
“umbrelă” ce se consideră că favorizează atât dezvoltarea structurilor de transport 
pentru petrol şi gaz cât şi investiţia în fosta URSS.

Uniunea Europeană are tot mai mult nevoie de resursele energetice ale Rusiei. 
Această ţară este şi, cel puţin deocamdată, rămâne cel mai important furnizor de gaze 
naturale în UE20. Interesele economice ruse în UE ţin de zona comerţului liber, care 
ar putea, în viitor, contribui la consolidarea unei pieţe comune. 

Aprovizionarea energetică a Uniunii Europene cu hidrocarburi depinde de 
importuri, dar dependenţa energetică a statelor europene se află în diverse grade de 
dependenţă energetică faţa de Federaţia Rusă21, chiar dacă Rusia este şi rămâne, în 
continuare, principalul furnizor pentru Europa, UE fiind , ca mărime, a doua piaţă 
energetica din lume. De unde rezultă că şi Rusie este dependentă de exportul de 
resurse energetice în Uniunea Europeană.

milioane tone doar pentru Rusia, înregistrând un „declin”. Un declin care nu a afectat rolul şi statutul de exportator 
al CSI şi al Federaţiei Ruse. Apud Susanne NIES, Op. Cit., p.33.
17  Apud Susanne NIES, Op. Cit., p.33.
18  Cf. Stern (2005) asupra evoluţiei Gazprom, Întoarcerea statului sub Putin, etc,  Apud Susanne NIES, Op. Cit., 
p.33.
19  Acest Tratat nu se mai limita la Europa. Includea 51 de membri. Avea statut consultativ şi neratificat de Rusia.
20  În ciuda declinului producţiei din perioada 1988-1995, diminuarea cererii interne în tot fostul bloc sovietic, pe 
aceeaşi perioadă, a permis CSI şi Federaţiei Ruse să-şi păstreze statutul de exportator atât pentru petrol, cât şi pentru 
gaz. 
21 Potrivit  unor statistici, UE importa 73% din necesarul său de petrol si 44% din necesarul sau de gaz, Trei state 
contează cu adevărat pentru aprovizionarea cu gaz a Europei: Rusia (24%), Norvegia (15%) si Algeria (11%).
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Pe cale de consecinţă, în analiza gradului de dependenţă energetică a statelor 

membre ale UE faţă de Rusia, la nivelul Uniunii Europene distingem :
- ţări membre ale UE cu dependenţă zero: Belgia, Danemarca, Irlanda, Marea 

Britanie, Spania, Portugalia, Suedia;
- ţări membre ale UE dependente considerabil:  Polonia (47% din consumul 

intern de gaz/2005), Germania (43%), Italia (30%), Franța (26%), România (23%);
- ţări membre ale UE cu o dependenţă covârşitoare: Grecia (96%), Bulgaria 

(89%), Cehia (84%), Austria (70%), Ungaria (62%); 
- ţări membre ale UE dependente total:  Slovacia (100%), Finlanda (100%), 

Ţările Baltice (100%).
Totuşi, importurile de energie pentru economiile ţărilor europene, pot 

reprezenta şi ele o „bună şi reală ocazie pentru dezvoltarea cooperării economice şi 
comerciale dintre Uniune şi Rusia”. De aceea, Parlamentul de la Strasbourg, salutând 
intensificarea dialogului dintre UE şi Rusia privind aspectele legate de energie, 
subliniază faptul că „principiile interdependenţei şi transparenţei ar trebui să stea la 
baza acestei cooperări, împreună cu egalitatea accesului pe piaţă, la infrastructuri şi 
investiţii” 22. 

Cu toate acestea, rolul Rusiei de „superputere energetică” provoacă „noi temeri 
şi tensiuni” în cadrul relaţiilor Rusia-Uniunea Europeană23. Cu atât mai mult cu cât 
Moscova a preluat aproape toate resursele energetice din Asia Centrală (Kazahstanul 
şi Turkmenia au bătut palma cu Rusia)24. 

Pe cale de consecinţă, securitatea energetică a Europei are în vedere nu doar 
asigurarea unor rute alternative de tranzit necontrolate de Rusia, ci şi securizarea 
unor surse multiple de furnizori - diversificarea furnizorilor şi a rutelor de tranzit 
putând stimula competiţia pe piaţa energetică, ceea ce ar reduce, în opinia multor 
analişti, potentialul de santaj. În acestă accepţiune, cel mai important proiect care 
vizează ameliorarea dependenţei energetice a multor state europene de gazul rusesc 
este cel care urmăreşte conectarea spaţiului UE cu furnizorii de gaze naturale din 
Asia Centrala prin coridoare energetice si rute de tranzit necontrolate de Rusia si 
Gazprom. 

Acest macroproiect energetic reunește trei alte microproiecte interdependente: 
gazoductul SCGP (South Caucasus Gas Pipeline) ce leagă Baku (Azerbaidjan) cu 
Erzurum (Turcia) şi care se bazează, în special, pe exploatarea zăcământului de 
la Sah Deniz. În această proiecţie, interesul major al Europei şi al Statelor Unite 
urmăreşte dezvoltarea SCGP printr-un coridor sudic care se va articula pe două 
direcții strategice:

- gazoductul TGI (Turcia-Grecia-Italia);

22  C.G.Balaban, Politica Europeană de vecinătate, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, p. 68
23  Chiar dacă, datorită dependenţei energetic a Uniunii Europene faţă de Rusia, liderii europeni au propus planuri 
de dezvoltare a surselor alternative de energie şi de identificare a noi furnizori. http://www.eu4journalists.eu/index.
php/dossiers/romanian/C42/67/
24  C.G.Balaban, Op. Cit., p.69
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- gazoductul NABUCCO25, care leagă Turcia de Austria, trecând prin Bulgaria, 

România, Ungaria. 
Proiectul NABUCCO urmăreşte să construiască o conductă de 2.000 de 

mile ce va transporta gaz natural din Marea Caspică către Austria prin Azerbaidjan, 
Georgia, Turcia, Bulgaria, Romania şi Ungaria. Principalul beneficiu al proiectul este 
faptul că Rusia nu va avea nici un rol în el, creându-se astfel o sursă alternativă de 
gaz pentru a diversifica aprovizionarea energetică pentru Europa. Nabucco va avea o 
lungime de 3.300 de kilometri, iar lucrările de construcţie erau prevăzute să înceapă 
în 2009 şi să fie definitivate în 2012. 

La rândul ei, Rusia propune gazoducte ce concurează atât Nabucco cât şi 
TGI – inițiative prin care, credem, urmăreşte nu doar anularea proiectului Nabucco, 
ci şi amplificarea dependenţei energetice a Europei. În acest sens, Rusia propune 
construcția a două gazoducte - South Stream şi Nord Stream26 -, prin care Federaţia 
Rusă s-ar conecta direct cu cele mai mari piețe europene: Italia şi Germania. 

Concluzie

Pentru a reduce dependenţa de Rusia, Comisia Europeană a aprobat un 
“pachet de redresare” în valoare de 2,3 miliarde de euro (3,2 miliarde de dolari) 
pentru a susţine financiar diferite proiecte energetice în Uniunea Europeană. Acest 
suport financiar este un răspuns pentru a preveni tensiunile provocate în ultimii doi 
ani asupra gazului ruso-ucrainean, când multe state UE au rămas fără gaz în timpul 
lunilor de iarna grea.

De la crearea sa, în 2002, Proiectul gazoductului Nabucco, a făcut însă 
puţine progrese. Aceasta se datorează, în principal, atât neînțelegerilor politice ale 
ţărilor implicate, dificultăţilor tehnice şi  costurilor ridicate, cât şi îndoielii privind 
capacitatea proiectului de furnizare a unui volum mare de gaze, întrucât resursele 
vizate de acest proiect au fost deja cumpărate, pe 25 de ani, de către Rusia. 

De asemenea, proiectul Nabucco este încă văzut de mulţi ca “rival” la 
proiectul similar “South Stream”27, iniţiat de Federaţia Rusă. Cum ambele proiecte 
au “similarităţi” în designul lor, singura diferenţă constă în “excluderea Rusiei”, 
iar interesul UE rămâne acelaşi: “diversificarea furnizorilor” săi pentru “a reduce 
dependenţa energetică de Rusia”, care poate folosi această dependenţă pentru a 
exercita presiuni în vremuri de instabilitate politică, economică sau socială aşa cum 
s-a întâmplat în iarna anului 2009.

Recent, la conferința energetică din Houston, Texas, intitulată “Energia – 
Construirea unui nou viitor”,”Paolo Scarone, CEO al gigantului energetic italian Eni, 
25  Proiectul va fi realizat de un consorţiu la care companii din cele cinci state partenere Botas (Turcia), OMV 
(Austria), MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria) si Transgaz (Romania) au participaţii egale. 
26 Consecinţele operationalizării acestei conducte vor fi dramatice pentru securitatea energetică europeană: creşte 
potenţialul de santaj al Gazprom faţă de Ucraina şi Polonia; posibilitatea fixării unor preturi preferenţiale. 
27  “South Stream”, iniţiat de Federaţia Rusă, urmăreşte să aducă gaz din Marea Caspică pe fundul Mării Negre către 
Bulgaria, Serbia, Grecia, Ungaria, Slovenia şi Austria. 
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a făcut o propunere revoluţionară pentru a îmbina cele două proiecte – Nabucco şi 
South Stream – într-unul singur.

Uniunea Europeană – afirma şi fostul  ministru polonez de externe, Bronislaw 
Geremek, în prezent, europarlamenatar –, trebuie să privească Rusia de astăzi ca 
„o nouă Rusie, ca pe un jucător important în Europa, dar cu o condiţie: şi Rusia 
să respecte regulile jocului /.../ UE nu trebuie să fie de acord ca Rusia să utilizeze 
resursele energetice drept pârghii de presiune politică asupra vecinilor” .
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Abstract

În luna august 2009, guvernul iordanian a aprobat o lege prin care 
femeile au dreptul, la fel ca bărbaţii, să circule liber, fără a fi însoţite, şi să-şi 
aleagă locul de reşedinţă. Aceste măsuri i-au înfuriat pe liderii religioşi din 
ţară, care au acuzat puterea de la Amman că distruge familia şi că a încălcat 
valorile tradiţionale, pentru că, în opinia lor, locul femeii este acasă lângă soţ 
sau lângă membrii familiei.   
 
Cuvinte cheie: globalizare, efecte, islamic, femei, văl 

Legi şi contralegi

Noua lege înscrie Iordania în rândul ţărilor care au semnat şi aplicat convenţia 
ONU privind eliminarea oricărei forme de discriminare a femeilor. În ciuda criticilor, 
regele Abdullah al II-lea și guvernul iordanian au anunţat că nu vor reveni asupra 
deciziei.  Tot în 2009, regimul de la Teheran a fost criticat de liderii religioşi din Iran, 
după ce trei femei au fost numite în noul guvern, aceştia considerând că o femeie este 
incapabilă să conducă. 

 În mai 2005, Parlamentul kuweitian a aprobat un amendament la legea 
electorală, care le asigură femeilor dreptul la vot și le oferă posibilitatea de a candida 
la funcții politice, fiind  pentru prima dată în istorie când femeile din Kuweit au 
dreptul, legal, de a vota. Deși femeile kuweitiene și-au putut exprima pentru prima 
dată preferințele electorale în cadrul scrutinului parlamentar din 2005, islamiștii 
radicali au contestat documentul, pe motiv că încalcă legea musulmană, care le 
interzice femeilor să ocupe funcții de conducere.

 Ianuarie 2010 a adus în Franța un proiect de lege potrivit căruia femeile 
musulmane care poartă vălul burqa să plătească o amendă de 750 de euro. Legea va 
interzice acoperirea feței în locurile publice și pe stradă, cu excepția carnavalelor și 
evenimentelor culturale, considerându-se că legea abordează o problemă de securitate 
și, pe de altă parte, dorește apărarea drepturilor femeilor. Dacă legea va fi aprobată, 
bărbații care își obligă soțiile să poarte vălul vor primi amenzi și mai mari.

EFECTE ALE GLOBALIZĂRII  
ASUPRA SPAȚIULUI ISLAMIC
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 Exemplele de mai sus demonstrează dinamismul lumii contemporane, efectele 
globalizării, modificările ideologice și sociale pe care le generează un astfel de efect. 
Cu alte cuvinte, aveam de-a face cu efecte ale efectelor, adică cu lanţuri complexe 
şi, în mare măsură, imprevizibile de efecte. În acest mediu, valorile ideologice, 
identitatea reprezintă piloni de stabilitate în special pentru individ, dar şi pentru 
societate. Securitatea individului, precum şi cea a comunităţii, trebuie privite într-un 
cadru larg în care se cere inclusă şi dimensiunea culturală şi cea socială. Evenimentele 
din ultimele decenii ne obligă să acordăm, în analizele pe care le întreprindem, dar şi 
în deciziile care se adoptă, o atenţie sporită factorilor culturali şi identitari. 

  Aşa cum s-a arătat în literatura de specialitate, “dimensiunea culturală a 
securităţii se preocupă de susţinerea, în limitele unor condiţii de evoluţie normală, a 
elementelor tradiţionale de limbă, identitate, obiceiuri etnice şi religioase1”. Desigur, 
grupurile etnice sau religioase pot deveni o problemă de securitate, în momentul 
în care apelează la acţiuni teroriste ori separatiste pentru a-şi realiza revendicările. 
Rolul religiei în politică, în societate, în materie de securitate nu este clar definit, însă 
acesta diferă cu siguranţă de la o regiune la alta şi chiar de la o ţară la alta. În unele 
opinii, religia reprezintă un element central atât în viaţa socială, cât şi în influenţa 
ei asupra conflictelor. În alte opinii, religia nu este importantă, însă poate avea un 
oarece rol în evoluţia conflictelor. 

 
De la factotum la o diminuare semnificativă de rol

Globalizarea, teoria secularizării, modernizarea, procesul de urbanizare, 
dezvoltarea ştiinţelor au condus la fundamentarea pe baze raţionale a apariţiei omului, 
a dezvoltării sale, a comportamentului etc., începând să ridice anumite semne de 
întrebare asupra veridicităţii preceptelor religioase. O consecinţă a acestor fenomene 
o reprezintă diminuarea influenţei sociale a religiei, sferele sociale începând să 
funcţioneze autonom. Dacă, în societăţile tradiţionale, autoritatea religioasă era 
cea care organiza comunitatea, intervenea în chestiunile politice şi sociale, legitima 
autoritatea politică, pornea şi oprea războaie, impunea norme morale şi de conduită, 
influenţa deciziile atât în spaţiul public, cât şi în cel privat, odată cu dezvoltarea 
ştiinţei şi creşterea gradului de educaţie a populaţiei, explicaţia de tip religios a fost 
treptat înlocuită cu explicaţia de tip ştiinţific, demonstrabilă şi pertinentă. Desigur, 
ştiinţa nu a putut înlocui în totalitate explicaţia de tip religios, însă a diminuat-o şi a 
menţinut-o doar  în anumite domenii ale vieţii sociale. Dezvoltarea statului modern 
constă în dezvoltarea capacităţii sale de a controla şi gestiona segmente ale vieţii 
sociale şi economice, politice şi culturale, care, ulterior, au fost scoase din sfera de 
influenţă a religiei. Conştientizarea diversităţii culturale, etnice, religioase a jucat un 
rol important în procesul de secularizare. 

Industrializarea şi urbanizarea au afectat de asemenea rolul religiei în societate. 
O dată cu industrializarea, indivizii au descoperit  noi tehnologii, maşinării şi 
1  Mihai-Ştefan Dinu, „Componenta etnico-religioasă a conflictelor”, ed. UNAp „Carol I,” Bucureşti, 2005, p. 7
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instrumente avansate, care au adus cu ele noi explicaţii, noi viziuni. Astfel, individul 
caută ca viziunea sa despre lume să fie concordantă cu experienţa zilnică de viaţă. 
În acest moment, indivizii care trăiesc în lumea industrializată, în societăţi moderne, 
intră în contact cu o lume total diferită de cea propusă de religie. De aici, apare, 
de multe ori, ruptura dintre imaginile şi simbolurile religioase şi cele cotidiene ale 
individului. 

Urbanizarea la rândul ei a depărtat individul de comunitatea rurală tradiţională, 
cea în care religia era alfa şi omega în viaţa cotidiană, în marile evenimente din 
viaţa omului, în activitatea politică, socială, economică, culturală. Modernizarea 
infrastructurii a condus la o mai facilă intersectare cu diversitatea culturală şi 
religioasă. Deasemenea, religia a început să fie practicată mai mult în spaţiul privat 
decât în cel public şi, pentru indivizi, s-a transformat, în sensul că credinţele au 
fost individualizate. Dezvoltarea drepturilor omului, inclusiv a dreptului la liberă 
conştiinţă, a avut drept consecinţă, în timp, ajustarea dogmelor şi normelor religioase 
în funcţie de conștiința şi credinţa individului, iar nu de valorile impuse de biserică. 

 Ca reacţie faţă de modernitate în general s-a manifestat fundamentalismul, cu 
intensităţi diferite în multe religii, încercând o distanţare a individului de indiferenţa 
religioasă a lumii moderne. Fundamentalismul se doreşte a fi o întoarcere la valorile 
fundamentale. Adepţii fundamentalismului sunt duşmanii comportamentului de 
consum, ai globalizării. Dezvoltarea socio-economică stimulează secularizarea, 
însă contextul politic şi uneori social diferenţiază gradul de secularizare. De pildă, 
statele Europei de Vest fac o diferenţă clară între stat şi biserică. Statul are o obligaţie 
negativă ce presupune, pentru autorităţile statale, sarcina de a nu întreprinde nici 
un fel de acţiuni sau de a nu li se putea reproşa acestora nici o omisiune de natură a 
restrânge exerciţiul efectiv al dreptului la liberă conştiinţă. De asemenea, obligaţia 
negativă este o condiţie a tratamentului şi respectului egal al cetăţenilor din partea 
statului. Ca urmare, o decizie a autorităţii de stat nu poate să se fundamenteze pe o 
credinţă, pe o ideologie sau pe o concepţie care să fie considerată mai adevărată, mai 
bună ca alta. În dezbaterile fundamentale de religie, etică şi concepţii, statul trebuie 
nu numai să nu intervină, dar să se şi abţină de la a exprima puncte de vedere. Regula 
obligaţiei negative a statului nu este una de neutralitate faţă de morală, ci este un 
principiu care rezultă din egalitatea cetăţenilor şi dreptul la demnitate al acestora. 

În această concepţie, neutralitatea presupune şi un comportament activ al 
statului, o obligaţie pozitivă, cu scopul ca procesul de neutralitate să conducă la 
crearea unei situaţii favorabile pentru a se manifesta opţiunea liberă între credinţe. 
Astfel, neutralitatea statului asigură crearea unui cadru adecvat de manifestare reală 
a pluralismului valorilor şi credinţelor, la apărarea şi garantarea acestei libertăţi 
şi, în acelaşi timp, contribuie la libertatea de a opta între acestea. Neutralitatea 
statului trebuie să fie nu numai asigurată,ci şi creată, construită. Acest fapt ţine de 
domeniul securităţii generale, de domeniul gestionării suporturilor generatoare de 
conflictualitate. 
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Statele arabe din Orientul Mijlociu, deşi mari producătoare de petrol şi relativ 

dezvoltate din punct de vedere economic, sunt foarte puţin secularizate. Aceste 
state nu cunosc democraţia, populaţia lor este văzută mai degrabă în postura de 
consumatori, deşi puterea de cumpărare e redusă, economia se bazează pe petrol şi 
gaz, însă se opun cu vehemenţă fenomenului globalizări. Pentru acestea, globalizarea 
reprezintă un pericol. Religia devine, astfel, în viziunea acestor state, „un ultim 
refugiu al identităţii”.

Religia, ca şi etnia, limba, cultura, defineşte popoarele, există în însăşi 
conştiinţa lor, le apropie sau le depărtează, le face să lupte împreună pentru un ţel ori 
să lupte unele împotriva altora. Lumea contemporană caută adesea în trecut explicaţii, 
justificări sau sensuri ale unor conflicte în legătură cu religia şi nu de puţine ori a 
revelat componenta religioasă a unui conflict, resentimente ieşite la iveală în legătură 
cu persecuţii religioase, cu superioritatea sau inferioritatea unei religii raportat la alta. 
Folosirea valorilor religioase poate duce la manifestări cu caracter fundamentalist, 
la stabilirea unor strategii prin care grupul tinde să-şi conserve identitatea, în faţa 
unui real sau presupus atac al celor care aparent îl ameninţă. Nu valorile generează 
însă conflictul, ci interesul care se degajă din context şi care creează suporturile de 
opoziţie şi confruntare. Interesul de a apăra sau de a contracara. Uneori, asemenea  
atitudini  defensive  se  pot  transforma  în  acţiuni  politice ofensive care duc la 
alterarea mediului social, politic şi chiar a celui economic.

Pe de altă parte, însăşi evoluţia tehnicii şi tehnologia de vârf fac în aşa fel încât 
indivizii să se reîntoarcă la religie, mai ales în contextul în care cercetările în materie 
de clonare evoluează. Se ridică astfel întrebări de natură morală şi spirituală, iar în 
această materie cuvântul Bisericii cântăreşte greu. 

Recrudescenţă sau permanenţă şi persistenţă?

Lumea de astăzi este una multietnică, multireligioasă, multiculturală în care se 
promovează toleranţa religioasă, egalitatea de şanse şi tratament, drepturile omului. 
Cu toate că majoritatea marilor doctrine spirituale promovează pacea, religia, luată 
ca justificare a unei doctrine (deci ca politică), rămâne pe mai departe un suport 
ideologic al unor conflicte armate. 

 Spațiul islamic trebuie văzut în ansamblul său, iar înțelegerea transformărilor 
se realizează raportat la religia islamică. De aceea, trebuie cunoscut că, potrivit 
conceptului care domină această parte de lume, Coranul e increat şi etern, având rolul 
principal în formarea musulmanului. Învăţat pe de rost încă din copilărie, Coranul 
este recitat de către musulman în toate împrejurările existenţei sale. 

 A doua sursă a islamului, nedivină, este Sunna Profetului, o culegere ce 
conţine cuvintele, gesturile, comportamentele Profetului, modul în care acesta mânca 
sau bea, în care se îmbrăca, în care îşi îndeplinea obligaţiile religioase. Practic, prin 
Sunna, profetul Mahommed îi pilduieşte pe musulmani cu privire la toate aspectele 
vieţii. 
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Legea islamică (shari’a), la nivel de guvernare și justiţie socială, se aplică doar 
acolo unde la conducere se află un guvern islamic. Shari’a reglementează relaţiile 
sociale, precum căsătoria, divorţul, succesiunea, chiar şi fapte penale şi comerciale. 
Căsătoria este o datorie. Coranul permite un maximum de patru femei dintre cele 
îngăduite prin lege, însă bărbatului îi este interzis să aibă ca soţii două surori ori să 
se căsătorească cu doica sa sau cu surorile de lapte. Acest număr de patru soţii este 
valabil doar dacă bărbatul este în măsură să le poarte de grijă şi să fie corect faţă 
de fiecare dintre ele, ceea ce înseamnă o împărţire egală a zilelor şi nopţilor. Dacă 
bărbatul se poate căsători cu o fată aparţinând religiilor revelate, femeia nu poate în 
nici un caz să se căsătorească cu un nemusulman. Zestrea este adusă de bărbat, iar 
nu de femeie şi rămâne un bun dobândit al femeii chiar şi în caz de divorţ. Soţul are 
obligaţia de a întreţine casa şi familia, soţia nefiind nevoită să contribuie nici dacă 
este foarte bogată. În orice situaţie, ea îşi păstrează averea.

Divorţul este în fapt o repudiere. Soţul îşi poate trimite înapoi soţia dacă nu e 
satisfăcut sau pur şi simplu dacă aşa doreşte. Invers, e imposibil. 

 Referitor la dreptul la succesiune al femeilor, Coranul prevede că acestea îşi 
moştenesc părinţii şi au dreptul la jumătate din partea unui bărbat având în vedere că 
sunt întreţinute de soţi.

Musulmanii apreciază că femeile ocupă un loc foarte important în societatea 
islamică. Importanţa ei ca mamă şi ca soţie a fost arătată clar de Profetul Mahommed. 
Pentru occidentali, femeia musulmană este considerată aproape ca un prizonier 
între cei patru pereţi ai casei, o non-persoană, fără drepturi şi trăind sub dominaţia 
bărbatului. Musulmanii arată că islamul este o religie a bunului simţ şi se acordă 
cu fiinţa umană. El recunoaște realităţile vieţii, dar nu recunoaşte egalitatea femeii 
cu bărbatul în toate privinţele. Allah nu i-a făcut pe bărbat şi pe femeie identici, 
deci ar fi împotriva naturii să existe o egalitate totală între bărbat şi femeie. Aceasta, 
consideră musulmanii, ar distruge balanţa socială. Societatea n-ar prospera, ci ar avea 
probleme nerezolvate precum căsnicii rupte, copii nelegitimi şi distrugerea vieţii 
de familie. Musulmanii consideră că drepturile şi libertăţile femeii din societatea 
occidentală, emanciparea femeilor şi un grad mare de toleranţa a societăţii conduc la 
o serie de lucruri nedorite precum eleve însărcinate, creşterea numărului avorturilor, 
divorţuri etc. Islamul le-a dat femeilor dreptul la proprietatea personală; ea este 
proprietara propriilor bunuri. Islamul i-a dat dreptul la moștenire, ea având o parte 
din proprietatea tatălui, soţului sau fratelui fără copii, în cazul în care aceştia mor. 
Ea are dreptul de a-şi alege soţul. Nimeni nu-i poate opune o decizie peste voinţa ei. 
Ea are dreptul de a cere separarea de soţul ei dacă mariajul lor devine imposibil de 
suportat. Coranul le cere musulmanilor să le trateze cu blândeţe pe femei şi îi face pe 
soţii musulmani răspunzători de întreţinerea soţiei lor. 

Femeilor li se cere să rămână ascultătoare şi caste. O femeie are dreptul de 
a-şi dezvolta talentele şi de a lucra în limitele Islamului. Islamul permite unei femei 
măritate non-musulmane să-şi păstreze propria religie, iar soţul nu se poate amesteca 
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în această libertate. Acest lucru este aplicabil femeilor creştine şi evreice căsătorite 
cu soţi musulmani.

 Femeia musulmană are însă şi o serie de îndatoriri: ei i se cere să-şi menţină 
tot timpul castitatea. Nu trebuie să aibă relaţii extra-maritale. Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru bărbaţi. Este datoria ei să crească copiii conform nevoilor Islamului. 
Ea trebuie să-şi îngrijească familia şi are un control aproape absolut asupra treburilor 
casnice, deşi familia e condusă prin consultare şi cooperare reciprocă. Ea este regina 
familiei şi veghează asupra vieţii domestice. Ea ar trebui să se îmbrace modest şi 
să poarte Hijab (basma de acoperire) când iese undeva sau când va întâlni bărbaţi 
adulţi printre rudele ei apropiate. Ea este ajutorul soţului ei. O soţie credincioasă este 
asemeni unui acoperământ, izvor de pace, fericire şi mulţumire pentru soţul ei. 

 Bărbatul şi femeia nu sunt egali în Islam. Ei au trăsături fizice şi biologice 
diferite. Islamul recunoaşte conducerea femeii de către bărbat, dar nu înţelege prin 
aceasta dominaţie. Un bărbat obişnuit este mai puternic, mai greu, mai înalt şi are 
muşchii mai tari decât o femeie obişnuită. Femeile pot rămâne gravide şi da naştere 
la copii, dar bărbaţii nu pot. Femeile tind să fie sensibile, emotive şi tandre, în timp 
ce, comparativ, bărbaţii sunt puţin emotivi şi mai practici.

 Musulmanii consideră că adesea în lumea occidentală statutul femeii este 
acela de obiect, deşi în numele libertăţii şi egalităţii au obţinut o serie de drepturi. 
Toate drepturile şi libertăţile le-au făcut pe femei să îşi piardă locul lor natural, 
respectiv în casă, şi să aibă impresia că au devenit egalele bărbaţilor. 

 Perspectiva islamică 
  
Viaţa socială  se bazează pe noţiunea de comunitate „umma”, care are drept 

principiu călăuzitor fraternitatea şi egalitatea între adepţii aceleiaşi credinţe. Recitarea 
Coranului şi folosirea limbii arabe ca limbă „liturgică” reprezintă de asemenea un 
element de unitate al lumii islamice, care se identifică prin practicarea obligaţiilor 
canonice şi a anumitor datini tradiţionale. 

 Modernizarea lumii în general şi globalizarea au determinat modificări în 
viaţa socio-politică a societăţilor islamice. În Turcia, a avut loc o laicizare bruscă, 
acceptată de populaţie într-un anume grad, însă, la momentul actual, populaţia se 
împarte între modernitate şi tradiţionalism. Regimurile parlamentare tind să fie 
adoptate în cât mai multe state, emanciparea femeilor vine în prim plan, laicizarea 
dreptului prinde contur, chiar şi democratizarea anumitor state începe să se dezvolte. 
Totuşi, există state în Orientul Mijlociu care se opun modernismului, adoptând 
conservatorismul. Există o opoziţie puternică faţă de valorile democraţiei, acesta 
fiind unul dintre motivele care au determinat reîntoarcerea la valorile islamului. Mai 
mult decât atât, adesea, este vorba despre fundamentalism, un fundamentalism care 
vrea să impună Coranul şi shari’a ca unice reguli de comportament. Naţionalismul 
arab şi, îndeosebi, şiismul iranian au  încurajat, în  plan religios, un tip de islam 
sunnit doctrinal, conservator, foarte ostil însă formelor occidentale de  civilizaţie. 
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 Fundamentaliştii islamici, în ansamblul lor, vizează atât comunităţi, cât şi 
indivizi izolaţi în căutarea unei apartenenţe, a unei identităţi. Această tendinţă de 
islamizare globală ce pleacă de la ideea unei comunităţi musulmane universale poate 
fi realizată, din punct de vedere al noilor fundamentalişti, prin îndepărtarea culturii   
dominante – cea occidentală, cu precădere a formei  sale  americane. Realizarea 
Umma – comunitate integrală – înseamnă universalizarea islamului, cu musulmani a 
căror identitate nu va depinde niciodată de teritoriu sau naţiune. 

 Apariţia unui sistem secular, care să exercite un control asupra statului, ar 
însemna ca acest sistem să fie situat deasupra Umma, ceea ce ar fi o impietate. Statul 
poate fi obligat să răspundă pentru încălcarea Legii sau pentru nereuşita în aplicarea 
ei, dar nu în faţa unui sistem impus de voinţa populară opusă voinţei divine. În 
viziunea Umma, singurul liant ce uneşte societatea este cel  al credinţei. „Ca formă 
de manifestare a crizei identitare, fundamentalismul religios nu se deosebeşte prea 
mult de naţionalismul regresiv. Diferenţa este mai degrabă una de grad decât de 
esenţă. Ca şi naţionalismul, fundamentalismul este tot o reacţie de închidere în faţa 
realităţii şi de refuz al schimbării, dar terenul familiar de refugiu în faţa modernităţii 
în constituie, pe lângă etnie, valorile culturale tradiţionale, valorile religioase, care 
sunt ridicate la rangul de valori absolute. Fundamentalismul religios se defineşte 
construind o identitate colectivă prin identificarea comportamentului individual şi 
a instituţiilor statului cu normele derivate din legi divine, interpretate de o anumită 
autoritate, care acţionează ca intermediar între Dumnezeu şi umanitate2”.

 Islamul acoperă toate aspectele vieţii politice, economice, sociale. Islamul 
este mai degrabă un model normativ atât pentru individ, cât şi pentru societate decât 
o religie preocupată de mântuirea individului. 

 Începând cu secolul al XIX lea, relaţia dintre religie şi putere poate fi încadrată 
în două mari curente: curentul reformist şi curentul laicizant. Curentul reformist 
înţelege înnoirea ca fiind posibilă numai în cadrul islamului, prin întoarcerea la 
normele religioase iniţiale. Reformismul proclamă practic necesitatea revenirii la 
Revelaţie, la modelul de cetate de la Medina. În ultima jumătate de secol, mişcările 
reformiste au un caracter politic din ce în ce mai pronunţat. Curentul laicizant vine 
ca urmare a proceselor de occidentalizare a lumii islamice.  

 În această relaţie religie – politică, ulema joacă un rol important. Ulema 
reprezintă un savant cunoscător al tradiţiilor, în aceeaşi măsură fiind şi jurist şi 
teolog. Aceşti învăţaţi se constituie într-un corp căruia îi este delegat consensul 
comunităţii, respectiv căruia îi aparţine decizia în probleme de dogmă şi de 
legislaţie, în concordanţă cu Coranul şi shari’a. Adesea, acest corp capătă un statut 
oficial sau semioficial, devenind un sprijinitor al puterii şi fiind protejat de putere. 
Concepţia ulema-lelor despre modernitate constă în ideea că toate realizările şi 
invenţiile civilizaţiei umane, cum ar fi artileria, sateliţii, televiziunea, rachetele etc. 
nu pot înlocui aspectul uman al omului şi sunt total lipsite de valoare, dacă nu sunt 
2  Margareta Boacă,  Comunicarea interculturală în contextul proceselor de integrare europeană şi euro-atlantică, 
teză de doctorat, 2007, Biblioteca UNAp Carol I, p. 185. 
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folosite pentru a intensifica umanitatea lui, pentru a-l face fericit. Modernizarea, 
occidentalizarea au făcut rău musulmanilor, pentru că au atentat la identitatea lor 
adevărată şi la personalitatea islamică. Tendinţa societăţii în general este aceea de 
a evidenţia apartenenţa la o anumită categorie religioasă, etnică, lingvistică şi de 
afirmare a identităţii acesteia. Problematica centrală o reprezintă conştiinţa de sine a 
fiecărui grup sau minoritate şi afirmarea dreptului la putere, statut şi recunoaştere ca 
o comunitate culturală. Evidenţiind unicitatea propriilor revendicări, va tinde să le 
desconsidere pe ale altora.  

 În lumea islamică, laicismul e refuzat în general pentru că această lume nu 
înţelege separarea bisericii de stat şi nici separarea totală a sferei publice de cea 
privată. Musulmanul, fie că ia o decizie referitoare la familie ori o decizie politică, 
apelează mereu la Allah şi leagă totul de divinitate. Raportarea la Allah şi la 
Mahommed este continuă, permanentă şi aplicabilă în toate domeniile, inclusiv sau 
poate mai ales în cel politic. Pentru musulman, religia este o prezenţă vie în viaţa 
socio-politică, ca şi în viaţa de familie. În Occident, raţionalismul, dreptul la liberă 
conştiinţă – inclusiv ateismul – sunt piloni solizi ai democraţiei. 

 Reforma legii tradiţionale a fost posibilă în unele zone, precum Arabia Saudită, 
în sensul că acolo unde legea nu furniza nici un indiciu, au fost generate interpretări 
făcându-se apel la tradiţia islamică. Aşa se face că, pe baza Coranului şi a Tradiţiei 
Profetului, au fost introduse inovaţii precum fotografia, radioul şi televiziunea. Deşi 
femeile trebuie să poarte vălul şi să fie segregate, li s-a permis accesul la educaţie. 
În timp ce legile privind familia au rămas neschimbate, a avut loc o modernizare 
accentuată în legea civilă şi comercială. S-au putut face modernizări în acele aspecte 
ale legii care nu erau incluse în legea divină. Dealtfel, întregul proces de modernizare 
în Arabia Saudită a fost efectuat de casa regală în colaborare cu structurile clericale 
(ulama). Ceea ce s-a realizat nu aduce atingere esenţei tradiţiei care rămâne 
neschimbată.  Kosovo şi Irak reprezintă dovezi ale incapacităţii politicienilor de a 
gestiona problemele multiculturalităţii pe baza modelului de construire a identităţii 
al lui Cornelius Castoriadis, care aducea în faţă „incapacitatea de a se construi fără 
a-l exclude pe Celălalt, fără a-l devaloriza şi, în final, fără a-l urî”.

 Dacă în spaţiul occidental asistăm la o laicizare a statului, la o separare 
relativ clară între stat şi biserică, în lumea islamică, religia, familia şi comunitatea se 
contopesc, atât în spaţiul public, cât şi în cel privat. Factorul religios, manipulat de 
liderii politici, poate amplifica caracterul devastator al conflictelor armate, soldate 
de multe ori, cu depopulări masive. Concomitent, sunt active şi unele tendinţe 
religioase de depăşire a adversităţilor dintre popoare şi civilizaţii şi de punere în 
valoare a acţiunilor ce tind către armonizarea intereselor popoarelor şi statelor şi 
către adâncirea cooperării internaţionale. 
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Concluzie

Se poate concluziona că religia reprezintă ultimul refugiu al identităţii într-o 
lume care simte pe deplin efectele globalizării, dar care nu se poate adapta şi nici 
nu doreşte acest lucru – lumea islamică. În ceea ce priveşte globalizarea, tendinţa 
de occidentalizare, pe care lumea islamică o respinge, ba chiar o condamnă, apare 
un aspect interesant: musulmanii resping capitalismul, dar apără proprietatea 
privată, condamnă civilizaţia occidentală, considerând-o un factor de destabilizare 
a Islamului, dar achiziţionează tehnică de ultimă oră pentru ca statele sau grupările 
islamice să devină tot mai puternice, respinge modernitatea, dar tinerii musulmani 
poartă blue jeans. Însă nu uită niciodată scopul lor, acela de a transforma Islamul 
într-o putere mondială. Ei consideră religia islamică adevărata religie; de aceea, 
Islamul este şi trebuie să rămână, potrivit concepţiei lor, o putere. Forţa mişcărilor 
islamice îşi trage seva din credinţa adevărată în Allah. Pentru ei, Islamul reprezintă 
singura soluţie pentru toate problemele, de la politică până la viaţa particulară a 
oamenilor, de la diferitele aspecte ale vieţii şi până la modul de organizare a lumii 
şi a statelor. Aceste idei, consideră liderii islamului, vor putea fi puse în practică 
numai prin crearea unor state cu adevărat islamice, închinate lui Allah, iar acest lucru 
trebuie să fie îndeplinit prin toate mijloacele, inclusiv prin violenţă.
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Abstract

The old dilemma continues to incite the academic world and not only. 
Once with the Islamic movements’ revival, more than ever, it is speaking, with 
fear, about the avalanche of the Islamic civilization with all its aspects over 
the Western-European civilizations. Is this the true or it is, again, about a new 
witch hunting? 

Cuvinte-cheie: islam, cruciade, musulmani, islamic, pomaci, nemusulmani, 
european, burqa, niqab

Într-un mai vechi articol, Mihai-Ştefan Dinu1 ne amintea că problema Islamului 
şi provocările aduse de acesta au apărut în prim-plan odată cu revoluţia iraniană de la 
sfârşitul anilor 70. Dar asta ne face să ne întrebăm, dacă ne gândim la istorie, ce au 
însemnat cruciadele? Ce le-a declanşat şi cine au fost adevăraţii autori ai acestora? 

Spaţiul european este considerat cel cu cea mai mare capacitate de toleranţă 
culturală, dar recenta realitate pare a contrazice această afirmaţie. Este adevărat că 
exstă o experienţă comună, dar modul diferit în care aceasta a fost trăită de diferitele 
naţii a făcut ca Europa să fie divizată de graniţe lingvistice, religioase şi politice. 
Alături de confruntările etnice, religioase sau etnico-religioase din interiorul Europei, 
se pare că a mai apărut o nouă tensiune determinată de problematica religiei islamice. 

Revenind în prezent, în spaţiul european trăiesc aproximativ 15 milioane 
musulmani, numărul acestora devenind o problemă pe agenda internă şi chiar externă 
a statelor, motiv de câştigat sau de pierdut electorat. Din acest punct de vedere (al 
numărului adepţilor), Islamul a devenit a doua religie în acest spaţiu. Deci, poate o 
comunitate cu aproximativ 99% din populaţie de credinţă islamică să devină membru 
al spaţiului european? Este Islamul din Europa o parte integrantă a mediului cultural 
evolutiv sau o ameninţare la adresa societăţii europene? Reprezentările Islamului au o 
1 Dinu Mihai-Ştefan, Rolul Religiei în construcţia viitoarei Europe, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 
2009 

ISLAMIZAREA EUROPEI SAU 
EUROPENIZAREA ISLAMULUI ?  

CINE SE TEME DE CINE?
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influenţă puternică asupra culturii politice, identităţilor naţionale, asupra atitudinilor 
vis-a-vis de migraţie, securitate şi multiculturalism?

Trebuie să ne amintim că, anterior (10 ianuarie 2008), 400 de grupări musulmane 
au semnat, în cadrul iniţiativei „2008, anul european al dialogului intercultural”, 
o cartă cuprinzînd drepturile şi responsabilităţile societăţii europene, în cele 26 de 
puncte fiind incluse clarificarea noţiunii de Islam, Djihâd, dar şi a altor aspecte, cu 
precădere a celor ce vizează folosirea forţei. Important este faptul că redactarea cartei 
a fost coordonată de către Federaţia Organizaţiilor Islamice din Europa, care a decis 
că, prin aceasta, s-ar putea ajuta factorii de decizie din Europa şi, implicit, s-ar unifica 
populaţiile musulmane din Europa... Această iniţiativă nu este singulară, putem să 
mai menţionăm şi iniţiativa spaniolă sprijită de către Turcia şi adoptată de ONU 
în 2005 sub deviza „Alianţa Civilizaţiilor” (iniţiativă declanşată la puţin timp după 
atentatele de la Madrid din 2004). 

Nu vom uita niciodată diferenţierea ce trebuie făcută între Islam şi islamism, 
între Islamul social şi cel politic, între cel normativ şi cel doctrinar. Deci când vom 
vorbi despre Islamism ne vom referi la interpretarea şi folosirea religiei în scopuri 
politice, fiind diferit de Islam ca religie. Orice învăţătură spirituală ar putea fi 
considerată lipsită de sens dacă nu ar fi urmată de punerea în practică, de acţiune, deci 
orice religie ar putea reprezenta o reflecţie critică asupra politicului2, constatare care 
nu poate fi generalizată, specificitatea fiindu-i dată tocmai de excepţii. Islamismul 
este deci o interpretare particulară a Islamului şi Mihai-Ştefan Dinu consideră că 
ar fi o eroare să considerăm religia per se drept o problemă majoră comparabilă cu 
terorismul, de exemplu. Deci Islamul nu înseamnă terorism doar pentru simplul fapt 
că terorismul este o practică şi nu o credinţă, un rezultat al unei ideologii. Terorismul, 
chiar şi cel patogen, răspunde unui comandament politic, pe când religia, indiferent 
cum s-o numi, este cu totul altceva.

În ceea ce priveşte adepţii Islamului, este extrem de dificil de definit spaţiile de 
distribuţie a comunităţilor musulmane în Europa sau specificarea exactă a acestora 
din perspectiva diversităţii atitudinilor privind afilierea la Islam, deoarece variază 
de la atitudinea negativă – refuzul declarării religiei sau indiferenţa faţă de aceasta 
– la atitudinea pozitivă de reprezentant al acestei culturi. Au existat propuneri de 
tipologizare (Dassetto şi Nonneman3 în 1996), dar atitudinile menţionate se schimbă 
în timp datorită mediului extern (presiune socială), adepţii paşnici putându-se 
transforma în adepţi fervenţi şi vice-versa. La fel de dificilă ar fi şi identificarea 
diversităţii caracteristicilor etnice, lingvistice şi culturale ale acestor comunităţi din 
Europa, la care se pot adauga multitudinea punctelor nodale ale reţelelor ce le leagă de 
celelalte regiuni semnificative pentru prezenţa masivă sau majoritară a comunităţilor 
musulmane. Deci, avem două categorii distincte de populaţii musulmane, respectiv 
2 Cavannaugh William T., Scott Peter, The Blackwell Companion to Political Theology, Blackwell, Malden and 
Oxford, 2007, pag. 3
3  Dassetto Felice, Nonneman Gerd., Islam in Belgium and the netherlands. Towards a typology of „transplanted” 
Islam, în Nonneman  Gerd, Nibloke Timothy  & Szajkowski Bogdan (EDS), Muslim Communities in the New 
Europe, Ithica Press, 1996, pag. 187-218
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comunităţile musulmane din Europa occidentală (state membre UE) şi cele din 
spaţiul Balcanic, diferenţa dintre cele două venind din legătura cu statul de origine, 
situarea administrativă (musulmanii din Occident sunt situaţi în oraşe, cei din 
Balcani se află la sate), adaptabilitatea la statul de domiciliu (musulmanii din Balcani 
vorbesc nativ limba statului de origine) sau atitudinea vis-a-vis de originea statutului 
(musulmanii din Balcani au pretenţii teritoriale şi naţionale diferite în timp ce 
musulmanii occidentali vizeză o unificare/federalizare a formelor instituţionalizate 
ale religiei Islamice). Pentru a analiza aceste comunităţi, trebuie să avem în vedere 
diversitatea acestora şi/sau omogenitatea acestora, urmare a procesului de islamizare 
impus de instaurarea prezenţei otomane din secolul 14 până la începutul secolului 
20. Omogenitatea culturală are la bază diferitele etnii islamizate – albaneză, slavă, 
turcă, rromană – fiecare dintre etnii/grup lingvistic fiind, la rândul ei, divizată la 
nivel etnic şi naţional, în albnezi, bosniaci, turci, pomaci4. Din punctul de vedere al 
religiei, majoritatea musulmanilor balcani sunt adepţi ai sunnismului – provenit pe 
filiera şcolii hanafite5 – incluzând aici şi minorităţile Bektaşi (Albania şi Kosovo) şi 
Alevi.  Majoritatea comunităţilor musulmane din Balcani trăiesc în medii rurale, iar 
mişcările de populaţie din ultima perioadă de timp a dus la reducerea numărului de 
creştini din acest spaţiu în favoarea acestora. Astfel s-a produs omogenizarea etnică 
în regiuni precum Kosovo, vestul Macedoniei, zona Sanjak şi cea a munţilor Rodopi. 
Totodată, elitele urbane musulmane au dispărut din regiunea Balcanilor de est 
(Bulgaria şi Grecia), datorită politicii de migraţie către Istanbul şi Anatolia, excepţii 
făcând doar România. 

Există mari diferenţe între comunităţile musulmane aflate în zonele urbane, 
lângă alte comunităţi secularizate caracteristice zonelor urbane şi comunităţile 
rurale sau proaspăt urbanizate care sunt, încă, profund ataşate tradiţiilor religioase şi 
practicilor culturale specifice.

Am menţionat că aceste comunităţi musulmane nu sunt uniform distribuite 
în Balcani sau în Europa, exceptând comunităţile musulmane din Balcani şi din 
estul şi sud-estul Europei, restul comunităţilor musulmane stabilindu-se în Europa 
după anii 50. Fie că au emigrat sau au venit să muncească legal, fie că au venit 
pentru întregirea familiei sau ca urmare a căsătoriilor mixte, că au cerut azil sau au 
rămas după ce au absolvit cursuri superioare de învăţământ, că sunt musulmani din 
convingere sau s-au convertit în urma unor revelaţii spirituale, musulmanii europeni 
sunt tot mai numeroşi, numărul acestora urmând ca, în anul 2015, să atingă 30 de 
milioane. Astfel, avem aproximativ 8 milioane de musulmani în Franţa, 4 milioane 
în Germania, peste 2 milioane în Marea Britanie (unde găsim şi peste 1500 moschei 
şi peste 100 şcoli musulmane). 

În ultima vreme, problema Islamului şi a aspectelor implicate de acesta 
a devenit una din cele mai disputate. În Franţa, problema vălului purtat de fetele 
4  Pomaci sunt musulmanii vorbitori de limbă bulgară. Dintre comunităţile musulmane vorbitoare de limbi slave 
menţionăm şi Torbeşii (Macedonia) şi Goranii (Macedonia şi sudul Kosovo)
5  Hanafi este una dintre cele 4 şcoli juridice ale ramurii sunnite a Islamului, fiind fondată de către Abu Haneefah în 
secolul 8 d.Ch.. A fost şcoală oficială a Imperiului Otoman.
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musulmane în şcolile publice a declanşat vii dispute, în Germania şi Spania, disputele 
publice au vizat prezenţa crucii în sălile de curs şi purtatul aceluiaşi văl de către fetele 
musulmane, iar cel mai recent exemplu este cel al Elveţiei, unde disputele au vizat 
construcţia moscheilor.

Totuşi, să fie acesta adevăratul motiv al problemelor ridicate de Islam sau este 
ceva mai profund, mai incomod? Analiza altui aspect ne aduce un pic de claritate. 
Din punct de vedere demografic, populaţia musulmană arată un curs ascendent faţă de 
cel populaţiei nemusulmane, rata natalităţăţii în rândul musulmanilor fiind de peste 
trei ori mai mare comparativ cu cea a non-musulmanilor. Totodată, ca o consecinţă, 
media de vărstă a populaţiei musulmane este cu mult mai tânără decât cea a celei 
non-musulmane. Este de ajuns să analizăm statistica şi vedem că peste o treime din 
populaţia musulmană franceză are vârsta până în 20 de ani în timp ce doar o cincime 
din populaţia totală franceză îndeplineşte acest criteriu. Cifre identice găsim în 
Germania şi Marea Britanie. Mergând mai departe cu analiza, vom observa că, până 
în 2015, populaţia musulmană se va dubla în timp ce populaţia non-musulmană va 
scădea cu cel puţin 3,5%.

Dacă luăm în considerare, pentru comparare, organizarea politică a Europei 
(instituţii democratice, constituţii moderne) şi organizarea guvernării în statele 
islamice (Coran, Sharia) vom observa că diferenţa între ele este destul de mică. 
Putem spune doar că sistemul european a reuşit, oficial, în unele locuri, separarea 
discursului şi instituţiilor religioase de puterea politică şi juridică, păstrându-şi însă 
puterea ideologică şi educaţională a acestora, pentru că, indiferent ce s-ar spune, 
principiile generale ce guvernează dreptul european au la bază principiile religioase. 
La aşa-zisul pol opus, pentru majoritatea musulmanilor relaţia dintre politică şi 
religie este materială, legală şi constituţională.

În general, europenii au asimilat musulmanii cu Islamul folosind percepţia 
religioasă fără a face nici o distincţie între diversele grade de implicare religioasă 
a acestui tip de populaţie. Astfel, vom găsi musulmani confesionalişti (Islamul este 
religie şi mod e viaţă socială, culturală şi politică), credincioşii (cei care acceptă 
principiile religioase şi etico-sociale ale Islamului dar fără a respecta cu stricteţe 
aceste obligaţii), liberalii (cei care acordă o mai mare importanţă aspectelor etice şi 
filozofice ale Islamului în detrimentul celor religioase şi politice) şi agnosticii (cei 
care resping implicaţia religioasă în viaţa socială şi politică)6. În practică, în Islam, 
curentul majoritar este cel tradiţional, conservator, caracterizat de promovarea unei 
lumi neschimbate din punct de vedere religios şi social, considerând Islamul o religie 
atotcuprinzătoare moral şi religios, perpetuând idea conflictului dintre dar-al-islam 
şi dar-al-harib cu victoria primului, susţinând idealizarea Islamului Timpuriu şi al 
Profetului. Acestui curent i se opun musulmanii care cred în abordarea interpretativă a 
Coranului, în libertăţile şi responsabilităţile fiinţei umane (moderniştii) şi musulmanii 
6 Dinu Mihai-Ştefan, Rolul Religiei în construcţia viitoarei Europe, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 
2009 
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care cred în interpretarea strictă a Coranului şi doresc întoarcerea la normele stricte 
existente în perioada Islamului Timpuriu (fundamentaliştii). Cei din urmă sunt greşit 
asimilaţi islamiştilor radicali şi extremişti.

Nici unul dintre aceste curente nu există în formă pură, deoarece reprezentanţii 
acestora sunt expuşi unei multitudini de factori, precum cei determinaţi de ţara de 
origine sau ţara gazdă.

În general, musulmanii trebuie să se adapteze la normele şi regulile instituţionale 
ale ţării gazdă, uneori depunând eforturi substanţiale în acest sens. Există medii unde 
contextul instituţional este similar celui din ţara de origine şi unde procesul de adaptare 
este destul de uşor, dar şi spaţii unde această integrare este cel puţin dificilă. Pentru o 
integrare eficientă ar trebui ca politice adoptate şi aplicate de către factorii decizionali 
să ţină cont de aspectele specifice (religie, legislaţie, educaţie), diminuând astfel 
impactul acestora asupra unora dintre dimensiunile securităţii naţionale (dimensiunea 
socio-economică, culturală şi politică). Totodată, va trebui să se ţină cont de faptul 
că Islamul are o importanţă majoră în comunităţile musulmane. De unde rezultă că, 
la fel de importante sunt zilele de sărbători religioase sau cu importanţă în calendarul 
musulman, locurile unde se vor putea desfăşura aceste manifestări (moschei), cu alte 
cuvinte petrecându-se recunoaşterea libertăţii religioase şi a instituţiilor religioase, 
tratamentul nediscriminatoriu aplicat minorităţilor.  

Aspectul integrării este cel care, în majoritatea cazurilor, defineşte 
compatibilitatea sau incompatibilitatea dintre valorile Islamului şi cele ale Europei. 
Luând în considerare conflictele culturale din ultima vreme, nu s-ar putea afirma că 
această compatibilitate este în curs de realizare. De fapt, cel mai elocvent exemplu 
este portul hijabului, dezbaterile fiind de anvergură în Franţa, Germania, Spania şi 
Turcia. Acesta este perceput de mişcările liberale şi feministe ca semn al opresiunii 
femeii, deşi se admite că, în general, acesta este un semn al religiozităţii, fiind 
considerat una din instituţiile Islamului.

Au existat opinii care au vizat studierea modalităţilor de armonizare a 
Shariei cu normele legislative naţionale şi europene7, reliefându-se faptul că, pentru 
menţinerea coeziunii sociale, este necesară întrepătrunderea anumitor aspecte ale 
legilor islamice cu cele la nivel naţional. Această primă atitudine formulată de o 
personalitate a lumii bisericeşti britanice nu face decât să dezvăluie că aplicarea legii 
islamice este deja prezentă în interiorul comunităţilor musulmane britanice şi că ar 
fi, poate, cazul unei actualizări legislative conforme cu realităţile sociale europene, 
tocmai pentru a evita existenţa unei legislaţii paralele cu cele oficiale8. 

În general, comunităţile musulmane din Europa nu formează un grup compact, 
fiecare constituindu-şi propria individualitate, în funcţie de backgroundul cultural, 
etnic, naţional, modalităţile de interpretare a învăţăturilor islamice.

Prezenţa Islamului în Europa a influenţat construcţia acesteia în domenii 
importante precum populaţia (ca număr), impactul marginalizării comunităţilor 
7  Este vorba de Episcopul de Canterbury, http://news.bbc.uk/2/hi/uk_news77232661.stm
8  Sookhdeo Patrick, Islamul în Marea Britanie
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musulmane asupra securităţii naţionale şi regionale, impactul asupra actualelor 
procese şi proiecte de dezvoltare a UE, corelaţia dintre dezvoltarea Islamului în 
Europa şi ascensiunea partidelor de dreapta. 

Pe termen lung, factorul musulman va avea un impact deosebit asupra politicii 
interne a statelor europene, a dezvoltării societăţii europene prin posibila implicare 
în viitoarele procese electorale şi creşterea numărului de partide musulmane, ceea va 
avea drept consecinţă o nouă definire a politicilor de securitate naţională şi externă.

Este cunoscut faptul că o serie de tensiuni, crize şi conflicte din Orientul Mijlociu 
au avut ecouri în comunităţile musulmane de pe teritoriul european. Dacă ne gândim 
bine, curentul wahhabit nu se mai limitează la Bosnia (lider este Muamer Zukorlici – 
liderul comunităţii din Sandjak/sudul Serbiei), imamii radicali din Kosovo începând 
să speculeze situaţia materială şi financiară dificilă pentru a aduna adepţi. Deşi elita 
politică sârbă încearcă să se delimiteze de acţiunile lui Zukorlici, acesta şi-a început 
campania antiguvernamentală pentru a-şi proteja interesele în regiunea sa, a-şi 
creşte populaţia şi a atrage atenţia asupra regimului căruia i se supune comunitatea 
islamică din sudul Serbiei, asupra dezechilibrului etnic din administraţia de stat şi 
discriminării musulmanilor în contextul restituirii proprietăţilor religioase. Aceste 
acţiuni sunt, pe termen lung, ameninţări la adresa securităţii zonale, dacă ţinem cont 
că ele sunt finanţate de către Arabia Saudită, Iran, Turcia. Se cunoaşte că statele 
menţionate caută să-şi sporească influenţa în cadrul comunităţilor musulmane, cea 
mai uzitată metodă fiind cea a acordării de burse de studiu în aceste state islamice.  

Analizând punct de vedere politic, Charles Kurzman şi Ijlal Naqvi ne spun că 
partidele religioase din lumea musulmană nu sunt forţele implacabile care au fost 
făcute să pară; că victoriile partidelor islamice din Egipt, Palestina, Turcia şi Europa 
sunt excepţii ale lumii politice şi nu reflectă, cu adevărat, opţiunea electoratului 
musulman. Ba, mai mult, cu cât alegerile sunt mai libere şi mai corecte, cu atât 
mai slabe sunt rezultatele partidelor islamice, putând urma o liberalizare a acestora 
datorită procesului electoral. Adevărat sau fals? La o atentă analiză, s-a putut observa 
că platformele electorale ale unor partide islamice radicale nu s-au axat pe djihad sau 
Sharia, îndreptându-se chiar spre anumite aspecte liberale conexe democraţiei. La 
fel de adevărat pare faptul că respectivele partide şi candidaţii acestora au intrat în 
conflict cu revoluţionarii islamici, considerându-se că „un musulman care militează 
pentru democraţie” poate fi evaluat ca „un musulman evreu sau cu un musulman 
creştin”.

Luând în considerare statistice demografice ale comunităţilor musulmane 
menţionate anterior, să conteze aşa de mult voturile populaţiei europene de etnie 
musulmană? Sau este ceva mai mult în teama, justificată sau nu, a europenilor non-
musulmani referitoare la electoratul de etnie musulmană? Paradoxal este faptul că 
radicaliştii sau extremiştii sunt supăraţi pe cei care intră în politica parlamentară, deşi 
admit că, într-o anumită măsură, pot fi ajutaţi de aceasta. Istoriceşte, autocraţii seculari 
au suprimat mişcările islamice pro-democratice, trimiţând membrii săi în ilegalitate 
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şi contribuind la radicalizarea lor. Se  poate produce, după atâţia ani, procesul revers? 
Paradoxal, dictatorii şi teroriştii sunt cei care, de data aceasta, doresc să împiedice 
participarea partidelor islamice la competiţia liberă pentru voturi, fapt ce nu a făcut 
decât să le crească acestora popularitatea.

Ignorând aspectele sociale, culturale şi politice, în ultima perioadă, constatăm 
o adevărată vânătoare de vrăjitoare, confuză, atât ca bază de pornire, cât şi ca 
obiective. Este adevărat că mai toate statele europene caută soluţii pentru integrarea 
imigranţilor şi redefinirea noţiunii de entitate colectivă europeană. La fel de adevărat 
este şi faptul că extremiştii islamişti îşi caută adepţii prin intermediul internetului şi 
din rândul celor care efectuează călătorii în Arabia Saudită, Pakistan, Siria, Iordania 
unde se efectuează îndoctrinarea şi, uneori, pregătirea pre-militară şi militară. Nu 
ştim dacă este la fel de corect să afirmăm că atacurile teroriste din Europa au fost 
realizate numai de către cei ce se încadrează acestui tipar, dar este foarte adevărat 
că putem afirma că au amplificat resentimentul faţă de prezenţa islamică în Europa, 
resentiment care avea deja la bază destul de multe controverse cu privire la problemele 
sociale, principiile şi ideile referitoare la Islam. 

Franţa a fost printre primele care au lansat o dezbatere cu privire la identitatea 
naţională şi valorile de bază ale acesteia, dar şi-a menţinut conceptele conform cărora 
obţinerea cetăţeniei franceze înseamnă aderarea la specificitatea civilizaţiei sale, la 
valorile şi perceptele morale legate de aceasta.

Elveţia a interzis construirea de minarete la sfârşitul anului 2009, iar în 
Germania, grupările de dreapta (Pro NRW – Rhenania de nord, Westfalia) au lansat, 
în acest sens, o campanie extrem de virulentă. Fără voie, autorităţile germane s-au 
„inspirat” din aceste idei, atunci când au luat decizia de a pune în practică un model 
european de integrare cu scopul final de naturalizare a imigranţilor (în prima fază, 
se are în vedere introducerea unor „contracte de integrare” în care imigranţii se vor 
conforma, strict, valorilor de bază ale societăţii germane). 

Marea Britanie a luat decizia eliminării, din campusurile universitare, a ideilor 
extremiste, dar nu a stabilit, foarte clar modalităţile prin care se va concretiza acest 
fapt. 

Spania a avut cea mai radicală abordare, senatul spaniol aprobând, cu o foarte 
mică diferenţă de voturi, o moţiune care cere guvernului interzicerea acoperirii feţei 
în locurile publice, invocându-se securitatea naţională. Se poate încălca libertatea 
religioasă, respectiv libertatea şi dreptul la intimitatea individuală pentru asigurarea 
securităţii comunităţilor, a celei naţionale – „a greater good”? 

Comisia de cultură, ştiinţă şi educaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE) a declarat că vălul religios purtat de femei este deseori perceput ca 
simbol al înrobirii femei faţă de bărbaţi şi ar putea fi o ameninţare pentru demnitatea 
şi libertatea femeilor, dar nu trebuie decisă o interdicţie generală de a purta burqa9 sau 
niqabul10. Printr-un proiect de rezoluţie, adoptat în cadrul unei reuniuni organizate 
9 Văl care acoperă total faţa, fiind perforat – foarte puţin - doar în dreptul ochilor
10  Văl care acoperă faţa şi gura dar lasă să se vadă ochii
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la Istanbul pe 11 mai 2010, comisia afirmă că restricţiile juridice se pot justifica din 
motive de securitate sau când funcţia publică sau profesională a persoanei presupune 
neutralitatea religioasă sau necesitatea ca faţă acesteia să fie vizualizată. Interdicţia 
generală ar fi neconformă deoarece încalcă principiul libertăţii religioase, garantat de 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Sugestiile vizează încercările ce trebuie 
realizate de guvernele europene pentru a informa femeile musulmane cu privire la 
drepturile lor, ale familiilor şi comunităţilor lor şi încurajarea de a participa la viaţa 
publică şi profesională.

Raportul privind Islamul, islamismul şi islamofobia a fost elaborat de 
parlamentarul danez Mogens Jensen, el solicitând Elveţiei revenirea rapidă asupra 
interdicţiei generale privind construirea de minarete pe teritoriul elveţian.

Poziţia acestei comisii a fost dezbătută în plenul APCE în sesiunea din 21-
25 iunie 2010 de la Strasbourg, adoptarea rezoluţiei Comisiei de cultură a APCE 
având loc cu o zi înainte de o altă rezoluţie, dată de Adunarea Naţională franceză 
cu privire la burqa. Rezoluţia, ce a fost supusă la vot la 12 mai a.c., arată că burqa 
este contrar valorilor republicane franceze, reglementarea find primul pas înaintea 
votului din iulie a.c. date asupra unei legi controversate care interzice portul burqa 
sau niqab în spaţii publice de pe teritoriul francez. Astfel, Franţa s-a alăturat Belgiei, 
unde Camera Reprezentanţilor a votat o lege ce interzice acoperirea feţei în locurile 
publice prin prisma imposibilităţii vizualizării feţei. Elveţia, Olanda şi Italia au în 
vedere interdicţii parţiale privind portul burqa sau niqab. Şi totuşi .....

La 23 iunie 2010, membrii APCE s-au pronunţat împotriva interzicerii, în 
general, în Europa, a vălului islamic integral. În textul adoptat integral, cele 47 de state 
membre ale Consiliului Europei recomandă „să nu se adopte o interdicţie generală a 
vălului integral sau a altor veşminte religioase, ci să se apere dreptul femeii la libera 
alegere de a purta sau nu veşminte religioase”. 

Membrii APCE solicită „să se vegheze ca femeile musulmane să aibă aceleaşi 
posibilităţi de a participa la viaţa publică şi de a exercita activităţi educative şi 
profesionale”, dar menţionează că „restricţiile legale impuse acestei libertăţi pot fi 
justificate din motive de securitate sau când funcţia unei persoane îi impune să dea 
dovadă de neutralitate religioasă sau să-şi arate faţa”. 

Textul condamnă şi ameninţările cu moartea şi decretele de condamnare la 
moarte pronunţate împotriva persoanelor ce critică Islamul sau opiniile politice legate 
de Islam. De asemenea, textul cere ca imigranţii care aparţin unei culturi minoritare 
în ţara de primire „să nu se izoleze şi să încerce să nu instaureze o societate paralelă”. 
Parlamentarii Consiliului Europei au solicitat Elveţiei să abroge interdicţia de a 
construi minarete afirmând că este discriminatorie pentru comunitatea musulmană 
din această ţară. 

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010102

  
Bibliografie 

1. Consiliul UE – Nota privind crearea unui instrument de compilare a datelor 
şi informaţiilor privind procesele de radicalizare violentă

2. Comisia Internaţional a Juriştilor Legal Commentary to the ICJ Berlin 
Declaration

3. Comisarul ONU pentru Drepturile Omului - Human rights, Terrorism and 
Counter-terrorism

4. Consiliul Europei – Human rights and the fight against terrorism
5. Strategia Europeană de Securitate
6. Strategia Naţională de Securitate a SUA

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE



103UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

Gheorghe VÂLCEANU

We have been re-discovering what has been known since Antiquity, in a  
way or another: the Black Sea Area – in the small dimension of the six seaside 
countries (Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turkey, Ukraine), and in the 
wider one (seaside countries, the Republic of Moldova, the Caucasus countries, 
a part of the Danube countries, eventually the Balkan states, connected largely 
by Danube and the  Black Sea) – has sometimes had a special place, both in 
the South-East European construction and in the Eurasian one. Sometimes, 
it has not been but a marginal area, derived from the history myriad and 
lost in the present mazes. The littoral states and the ones located around the 
second circle are carrying old civilizations, with remarkable contributions on 
the appearance of the Greek, Roman, Byzantine, and, later on, the European 
cultures, but also the Islamic one, and to the  fracture or improvement of the 
fault line between religions and cultures. The schism from 1053, as well as 
the substances of the peaces from Westphalia, dated 1648, is also related with 
this region. This is also the area where one of the bloodiest ethnic-religious 
fractures is located, which generated, by the end of the Cold War, the wars 
within the former Yugoslavia area. We think that, in order to real change the 
Black Sea Synergy – a forceful and consistent European project, but also a 
risk requiring to be assumed –, it is necessary, first of all, to have a very 
good knowledge on the region, in its whole complexity, but especially on the 
constructive and culture generating one. 

Cuvinte cheie: Marea, Neagră, sinergie, potenţialuri, cultură, tradiţionalism, 
interferenţe, confluenţe

1. Împrejurări nefavorabile

Fiecare ţară de pe planetă este unică în felul ei. Dar unicitatea nu constă în 
izolare sau doar în diferenţe, ci mai ales în specificitate şi în modul în care 

ea generează confluenţe sau participă la generarea acestora. Există zone predominant 
consumatoare de confluenţe şi zone predominant generatoare de confluenţe. Dealtfel, 
confluenţele reprezintă un modus vivendi al efectelor şi sunt generate tocmai din 
nevoia de conexare, gestionare şi ameliorare a acestor efecte. Iar acest obiectiv 

ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE – 
O POSIBILĂ SINERGIE DE VALORI, 

POTENȚIALURI ŞI INTERESE 
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foarte important pentru convieţuirea geografică, politică, economică, informaţională, 
culturală şi militară nu se poate realiza decât prin comunicare, prin cultură şi consum 
cultural, prin dialog activ şi prin consistenţă spirituală. Confluenţele sunt arhitecturi 
deosebite, subtile, nuanţate şi foarte sensibile. Ele sunt opuse zonelor de conflict, 
de fractură şi au totdeauna un suport de valori comune, care se generează prin 
îmbinarea şi combinarea unor valori naţionale de transfer sau de intersecţie. Zonele 
de confluenţă sunt durate în timp şi nu rezultă neapărat din voinţa oamenilor, ci, mai 
degrabă, din trebuinţa socială a oamenilor şi din vocaţia lor de comunicare şi de 
convieţuire, din necesităţi istorice, din cerinţele efective ale vieţii şi ale dimensiunii 
transfrontaliere a existenţei umane. Omul este o fiinţă socială. El nu poate trăi în 
izolare şi necomunicare. Aceleaşi trăsături le are şi comunitatea din care face parte. 
Nu există comunităţi în sine, ci doar identităţi care au sens numai în raporturi cu 
alte identităţi. Aceste raporturi sunt complexe, întrucât includ deosebiri, opoziţii, 
contradicţii, conflicte, dar şi interinfluenţe, confluenţe şi conexiuni. Acestea din 
urmă se bazează, deopotrivă, pe valori, dar şi pe interese. Valorile nu sunt niciodată 
conflictuale, dar interesele pot fi. Şi sunt. Nu valorile generează crizele, conflictele şi 
războaiele, ci interesele.

Confluenţele au, deci, totdeauna un suport de valori, dar şi un orizont de 
interese. Acolo unde nu există valori comune, nu există nici confluenţe. Nu se 
pot realiza acele structuri de rezistenţă care să permită un management comun al 
intereselor. Pentru că, se ştie, acolo unde nu există interese comune sau care pot fi 
armonizate, nu există şi nu pot exista acţiuni comune care să conveargă spre aceleaşi 
obiective strategice. Valorile sunt doar suporturi, temelii, interesele sunt mobiluri, 
motoare care dau scopul şi obiectivele confluenţelor şi conexiunilor, dinamismul şi 
orizonturile lor de aşteptare. Confluențele şi conexiunile nu se realizează numai pe 
suporturi de valori, ci şi pe pachete de interese care pot fi armonizate şi transformate 
în interese comune. Or, tot acest proces cere, pe de o parte o foarte bună cunoaştere 
a realităţilor şi, pe de altă parte, capacitatea de a privi în viitor, de a înţelege sensul 
şi vocaţia conexiunilor.  

Aparent, în Zona Mării Negre, conexiunile sunt puţine, ca să nu spunem că 
lipsesc cu desăvârşire. Mai mult, zona fiind multă vreme teatru de război, de mişcări 
de populaţii, sau de migraţie aproape continuă spre Vest, cu greu s-ar putea vorbi de 
confluenţe, ci, mai degrabă, de diferenţe, unele identificate, altele încă nu. Cu alte 
cuvinte, procesul de stabilizare şi de identificare a valorilor, resurselor şi intereselor 
zonei încă nu s-a încheiat. Pentru că încă nu a început. Dacă, în Occidentul european, 
procesul de identificare a diferenţelor şi a suporturilor de confluenţă – adică 
a valorilor comune –, dar şi a intereselor comune, a fost accelerat şi chiar forţat, 
întrucât aici s-a construit, în timp, unul dintre cele mai importante nuclee de putere, 
mai ales după căderea Imperiului Otoman, zona Mării Negre a devenit marginală, 
chiar neimportantă pentru geopolitica europeană interbelică şi pentru cea din timpul 
Războiului Rece. 
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Într-un fel, după ce Turcia a intrat în posesia strâmtorilor, iar Rusia, mai 
ales în formula sovietică (extinsă după cel de-Al Doilea Război Mondial în spaţiul 
românesc şi în cel bulgăresc), situaţia s-a polarizat. NATO, prin Turcia, controla 32 
% din litoralul Mării Negre, iar Uniunea Sovietică, restul.� Bipolarism şi în zona 
Mării Negre. E drept, o jumătate de veac de bipolarism, de cortină n-a schimbat 
esenţa regiunii, dar nici n-a permis vreo dezvoltare benefică a regiunii şi a relaţiilor 
dintre ţările litorale. Lipsită de aportul dinamicii schimbărilor democratice din spaţiul 
european şi menţinută – şi de o parte şi de cealaltă – ca zonă de flanc, regiunea Mării 
Negre nu avea, practic, nicio identitate. 

În aceste condiţii de falie strategică, orice confluenţă geopolitică şi chiar 
culturală în zona Mării Negre era, practic, foarte greu de realizat, dacă nu chiar 
imposibilă. Iată cum interesele de bloc au frânat şi chiar au frânt nu numai progresul 
regiunii, ci chiar procesul firesc de comunicare şi de colaborare politică, economică, 
socială şi culturală dintre ţările de aici. Încă odată, politicile de bloc, precum odinioară 
cele imperiale, au blocat efectiv dezvoltarea regiunii, comunicarea şi parteneriatul. 
În perioada interbelică şi în cea a Războiului Rece, Marea Neagră şi-a reconfirmat 
numele şi renumele, acela de a fi cu adevărat… „neagră”. Desigur, nu din vina acestei 
mări cu o istorie impresionantă1, ci a politicilor şi strategiilor care au marginalizat-o 
şi, într-un fel, chiar au izolat-o.

De aici nu rezultă că zona Mării Negre – ne referim la ţările care o compun 
– a rămas în hibernare sau, şi mai rău, a dat înapoi. Nu au existat politici şi strategii 
regionale coerente şi competitive – altele decât cele de bloc –, iar cele de bloc nu au 
avut ca prioritate această regiune, ci alte zone mult mai fierbinţi sau mai importante 
pentru respectivele politici: zona Mării Baltice, culoarul polonez, Mediterana, Marea 
Roşie, Golful Persic etc. 

În această perioadă complet nefavorabilă pentru dezvoltarea regiunii Mării 
Negre, efectele de confruntare şi de confluenţă s-au manifestat mai ales în interiorul 
fiecăreia dintre ţările litorale, în limitele permise de epocile respective şi de politicile 
naţionale. În unele dintre ţări, aceste efecte au fost benefice, în altele, au adâncit 
discrepanţele şi au amplificat conflictualitatea. Dintre toate ţările litorale Mării 
Negre, se pare că doar România şi Bulgaria nu au avut şi nu au probleme interne 
semnificative legate de zona Mării Negre. Şi totuşi situaţia internă din fiecare ţară 
litorală, moştenirile trecutului, fantasmele istoriei – foarte numeroase în zonă –, 
prejudecăţile şi interesele au îngreunat şi îngreunează încă procesul de identificare şi 
de conexare a valorilor comune şi intereselor comune. 

Fiecare dintre aceste ţări a avut şi îşi are problemele sale ce ţin de politica internă, 
de interesele vitale, de situaţia economică şi socială, de nivelul de conflictualitate 
şi de anomie socială etc., iar toate acestea nu permit, cel puţin deocamdată, 
centrarea şi concentrarea deplină a eforturilor pe dimensiunea exterioară regională, 
implementarea, la nivel regional, a unor politici şi strategii foarte consistente şi 
1  În momentul de faţă, cei 4047 km ai litoralului Mării Negre sunt distribuiţi astfel: Turcia – 1295 (32%); Ucraina – 
1174 (29%); Rusia – 566 (14%); Georgia – 486 (12%); Bulgaria – 284 (7%) şi România – 242 (6%).
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unanim acceptate.  Turcia – de la Atatürk încoace – îşi construieşte propria-i identitate, 
încercând să soluţioneze problemele dificile cu care se confruntă, având în vedere 
că nu beneficiază nici de o vecinătate prea liniştită (aproape cu fiecare dintre vecinii 
săi are probleme), nici de o situaţie internă confortabilă, mai ales datorită acţiunilor 
teroriste la care este supusă, acţiunilor separatiste ale unora dintre organizaţiile 
populaţiei kurde, conflictului care se creează între islamism – Turcia este, totuşi, o 
ţară islamică – şi aspiraţiile legitime ale ţării spre democraţie şi integrare deplină în 
Uniunea Europeană. 

Turcia se învecinează, pe sute de kilometri, cu Armenia, cu Iranul, cu Irakul 
şi cu Siria, exact într-o zonă cu populaţie kurdă compactă, populaţie care, se ştie, 
numără peste 20 de milioane de oameni şi ridică o problemă extrem de gravă pentru 
zilele noastre, aceea a configurării unui stat kurd în zonă, invocând istoria, Tratatul 
de la Sèvres, din 1920, şi dreptul la separare, la autodeterminare. Toate cele patru ţări 
– Turcia, Irakul, Iranul şi Siria – au dificultăţi mari cu populaţia kurdă, dar politicile 
şi strategiile lor privind soluţionarea acestora sunt cu totul diferite. Acţiunile 
separatiştilor kurzi îmbracă toată gama de forme, de la cele menite să sensibilizeze 
opinia publică internaţională şi presiuni ale diasporei, la acţiuni violente şi chiar la 
război şi acţiuni teroriste din toată gama.

Redusă, după descreşterea, declinul şi dispariţia Imperiului Otoman, la spaţiul 
eurasiatic pe care-l deţine acum, Turcia pare, pentru multă lume, scoasă din marile 
coridoare strategice ale Eurasiei şi izolată în acea peninsulă numită Asia Mică, 
pentru a nu mai fi niciodată ce a fost. Şi chiar dacă Turcia mai deţine un important 
cap de pod european, precum şi strâmtorile Bosfor şi Dardanele, fiind deci, într-un 
fel, câştigătoare în Bătălia Mării Negre, o bătălie care s-a încheiat sau s-ar fi încheiat 
demult, Europa Occidentală de după Primul Război Mondial a luat toate măsurile ca 
revigorarea Imperiului de odinioară să nu mai fie niciodată posibilă. Dar lucrurile nu 
sunt atât de simple. În timp ce Samuel P. Huntington, în celebra sa carte Ciocnirea 
civilizaţiilor…2, consideră Turcia un posibil nucleu al civilizaţiei islamice, prin forţa 
tradiţiei, trecutul glorios şi capacitatea sa de lider, marii bărbaţi ai acestei ţări, de 
la Kemal Atatürk încoace, au ales un alt drum pentru această ţară care nu a coborât 
niciodată sub demnitatea strămoşilor: drumul civilizaţiei democratice moderne.  

Teoria care prezice, în circumstanţele actuale, un echilibru în relaţiile 
internaţionale îşi are originea în sistemul construit pe tratatul de la Westfalia din 
1648.3 În acest sistem, toate ţările împărtăşesc cultura comună europeană, care le 
distinge în mod clar de Turcia otomană şi de alte popoare. Ele consideră că statele-
2  Robert Ballard, descoperitorul epavei Titanicului, a efectuat scufundări şi cercetări în partea sudică a Mării Negre, 
folosind sonare şi aparatură modernă, cea mai recentă dintre acestea fiind efectuată în septembrie  2000. Cercetările 
sale au confirmat, în mare măsură, teoria, avansată de William Ryan şi Walter Pitman, potrivit căreia, în jurul anilor 
7500 î.H., datorită creşterii nivelului oceanului  planetar din cauza topirii gheţarilor,  Marea Mediterană a rupt istmul 
din zona Bosforului de azi şi s-a revărsat peste un lac care se afla la 150 de metri sub nivelul acestor ape crescute cu 
exact această  cifră, cu o forţă de 200 de ori mai mare ca cea a cascadei Niagara, provocând un cataclism cunoscut ca 
fiind Potopul lui Noe. Probabil că astfel de cercetări vor fi efectuate în viitor şi în alte zone ale Mării Negre, inclusiv 
în cea românească.   
3  Samuel P. Huntington, 1997, The Clash of Civilizations the Remaking of World Order. Simon & Schuster
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naţiune constituie unităţile de bază ale relaţiilor internaţionale şi acceptă, pornind 
de aici, egalitatea teoretică şi legală între state diferite ca mărime, bogăţie şi putere. 
Apartenenţa culturală comună şi egalitatea juridică facilitează astfel folosirea 
echilibrului de puteri pentru a contracara emergenţa unei puteri hegemonice unice. 

În acea epocă, totuşi, rezultatele au fost departe de a fi perfecte. Vor fi oare 
acum? Şi mai ales într-o zonă încremenită, bulversată în Balcani, Caucaz şi chiar în 
profunzimile Turciei, dar lipsită de conexiuni esenţiale la nivel politic şi strategic, este 
oare posibil să se creeze acele mult-dorite şi mult-aşteptate suporturi de conexiuni 
eurasiatice? Greu de răspuns. Cert este că UE, deşi nu se poate lipsi de Statele Unite, 
se constituie într-o contrapondere la tendinţa acestora de a domina lumea, de a se 
menţine ca putere hegemonică şi, mai ales, de a ţine la respect continentul european, 
vinovat de izbucnirea a două războaie mondiale. Dar şi Turcia, candidată la aderarea 
în Uniunea Europeană, care urmează deja un program de preaderare, deşi cooperează 
efectiv cu Statele Unite, nu acceptă ceea ce nu-i convine. Şi, oarecum, este firesc. 
Turcia are destule probleme în zonă, iar politica Statelor Unite cu privire la Marele 
Orient Mijlociu democratic şi prosper, chiar dacă nu este în detrimentul viziunii 
strategice a Turciei, este mult prea departe de preocupările efective ale Turciei pentru 
rezolvarea problemelor de securitate acute din vecinătatea sa. Mai mult, barajul 
Atatürk construit pe Eufrat ar putea genera, în timp, o acutizare a crizei apei, ceea 
ce ar declanşa, în această parte de lume, unul dintre cele mai cumplite războaie – 
războiul apei4. Desigur, nu Turcia s-ar face vinovată de un astfel de război, dar şi ea 
ar putea fi implicată, mai ales că o parte din resursele de apă care întreţin regiunea 
vin din zonele muntoase ale Turciei. Turcia este una dintre foarte puţinele ţări din 
regiune care nu duce însă lipsă de apă, dar care poate genera probleme prin controlul 
apei în întreaga zonă. 

Depăşind complexul păcilor de la Westfalia din 1648, se pun din ce în ce mai 
acut, mai tranşant şi mai necesar lungi şiruri de întrebări: Ce este, în fond Turcia? 
Mai este Turcia o ţară pur islamică, un lider al lumii islamice? A ieşit Turcia din 
tradiţiile ei milenare, devenind o ţară occidentală, democratică şi prosperă, care-şi 
neagă originile şi merge, acum, în marş forţat, pe drumul Vestului? Este, deci, Turcia 
o ţară europeană sută la sută, care aparţine civilizaţiei occidentale? Aceste întrebări 
generează alte şiruri de interogaţii la fel de necesare, de tranşante şi de acute: Poate 
fi, oare, Turcia un cap de pod european în lumea islamică? În imensitatea Orientului 
Mijlociu? Pe falia strategică principală a lumii de azi, mai exact, dintre civilizaţia 
de tip european sau euro-atlantic şi civilizaţia islamică, având în vedere vocaţia 
europeană a acestei ţări? Sau, invers, construieşte, oare, Turcia un cap de pod islamic 
în civilizaţia europeană, cu consecinţe greu de prevăzut pentru viitorul Europei, 
având în vedere realitatea că, în profunzimile ei, Turcia rămâne, totuşi, o ţară unde 
religia predominantă este Islamul?. Cu alte cuvinte, este Turcia un dublu cap de pod 
şi, efectiv, podul dintre cele două capete – unul în lumea islamică, celălalt în lumea 
4  La revue internationale et stratégique, în nr. 34 din vara anului 1999, Samuel P. Huntington, Superpuissance 
solitaire (articol preluat din Foreign Affairs/New York Times Syndicate, 1999)
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occidentală –, profilând astfel un posibil model pentru reconcilierile de mâine? Este 
Turcia o ţară-interfaţă, o zonă de confluenţă între aceste două uriaşe civilizaţii?5

Tentaţiile sunt mari pentru a afirma, a justifica şi a susţine răspunsul care ne 
convine cel mai mult. Nu ştim însă dacă un astfel de răspuns este sau poate fi şi cel 
mai realist. Desigur, Turcia lui Atatürk a ales drumul democraţiei, al modernizării, 
al statului modern, laic, al dezvoltării economice şi sociale, al libertăţilor necesare 
pentru prosperitate şi cultură. Şi merge înainte pe acest drum. Dar niciodată Turcia 
nu a fost lipsită de proiecţie în viitor. Nici de respect faţă de trecut. Imperiul Otoman 
nu a fost nici mai bun, nici mai rău ca alte imperii, dar Turcia de azi este o ţară 
angajată cu toate forţele în soluţionarea problemelor cu care se confruntă regiunea, 
inclusiv regiunea Mării Negre, în consolidarea mediului de securitate tocmai în una 
dintre cele mai sensibile zone ale Eurasiei.

Turcia este o ţară puternică şi stabilă, chiar dacă se confruntă cu foarte mult 
probleme, unele impuse de cercul de foc care o înconjoară, altele de realităţile 
conflictuale interne, durate aici de mii de ani. 

De aici, rezultă cel puţin două întrebări tulburătoare: Este Turcia o entitate cu 
funcţii complexe în construirea viitorului, sau rămâne doar o interfaţă între două 
lumi aflate în plin conflict? Există, oare, cu adevărat un conflict între cele două lumi, 
sau este vorba doar de o enormă neînţelegere, de o enormă greşeală? 

Am insistat ceva mai mult asupra orizontului turcesc al regiunii, întrucât 
această ţară este, deopotrivă, unul dintre motoarele regiunii, dar şi una dintre frânele 
dezvoltării ei. Prin aceasta, vrem să subliniem complexitatea şi dificultatea politicilor 
şi strategiilor acestei ţări, care deţine o mare parte din litoralul Mării Negre, în 
sinergia acestei mări, în implementarea politicii europene privind vecinătatea şi a 
conceptului strategic NATO privind securitatea zonei şi rolul acesteia în securitatea 
energetică europeană, euroatlantică şi eurasiatică.  

Ucraina, care deţine 29% din litoralul Mării Negre, nu prezintă, deocamdată, 
deschiderile necesare spre o foarte bună colaborare în zonă. Ea are probleme atât cu 
Rusia (peste 60 % din populaţia Crimeii, este rusă sau rusofonă), cât şi cu România 
(efectele canalului Bâstroe, recentul proces privind zona economică exclusivă, care 
s-a încheiat în favoarea României etc.). Dar de aici nu rezultă că Ucraina nu este sau 
nu poate fi un partener important şi constructiv în noua arhitectură a Zonei Extinse 
a Mării Negre, ci, dimpotrivă, ea poate genera forţă şi stabilitate şi/sau, deopotrivă, 
tensiuni şi conflictualitate, mai ales datorită rolului pe care l-a avut în cadrul fostei 
Uniuni Sovietice şi, ca urmare, a celui pe care îl are acum ca ţară de tranzit a gazului 
transportat prin conducte ruseşti spre Europa Occidentală şi ca moştenitoare a 
vechilor frontiere sud-vestice ale imperiului roşu.  

Georgia – ţară caucaziană şi litorală – se află, deocamdată, într-o situaţie 
5  Turcia nu este o ţară lipsită de apă. Debitul apelor de suprafaţă ale Turciei este de 270 de miliarde de metri cubi pe 
an. Turcia dispune de 900 de lacuri naturale, care au o suprafaţă de un milion de hectare, de 100 de lacuri de baraj, 
cu o suprafaţă de 170.000 de hectare şi un volum de 53 de miliarde de metri cubi, de zone lagunare care totalizează 
70.000 de hectare, de 700 de heleşteie naturale cu un milion de metri cubi de apă, de 37 de îndiguiri care au o 
suprafaţă de 25.000 de hectare. Lungimea totală a cursurilor de apă din Turcia este de 175.000 de kilometri.   
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destul de grea, datorită conflictualităţii din zona Caucazului, intervenţiei militare a 
Rusiei din august 2008, problemelor interne nesoluţionate, sau soluţionate cu forţa, şi 
moştenirilor trecutului. Întreaga zonă caucaziană este o zonă neliniştită, cu conflicte 
active, semiîngheţate sau îngheţate, cu interese care se ciocnesc şi culturi disimetrice 
care nu s-au armonizat încă. 

De-a lungul timpurilor trecute, aici s-au ciocnit interese felurite, care au 
generat conflicte de tot felul. Ţările mai mici – România, Bulgaria, ţările caucaziene 
– au fost supuse, în totalitate sau în parte, când Imperiului Rus, când celui Otoman, 
când altor mari puteri mai mult sau mai puţin durabile, iar viaţa oamenilor s-a derulat 
mereu sub presiunile şi efectele războaielor, catastrofelor naturale şi puţinilor ani de 
pace şi de stabilitate. De aceea, dimensiunile şi configuraţiile culturale ale zonei sunt 
diversificate şi complicate. Şi, poate, de aceea, foarte bogate în nuanţe, în sensibilităţi 
şi în remanenţe. Fiecare ţară adăposteşte monumente şi frumuseţi tulburătoare, dar 
rareori s-a încercat să se identifice valorile comune şi chiar diferenţele. Zonele de falii 
strategice generează nu doar războaie şi suferinţe, ci şi mari culturi bazate pe valori 
intense, ieşite din fierbere, din suferinţă, dar diversificate şi durabile. Intensitatea 
este dată de presiunile enorme ale vremurilor, diversitatea este creată de valoarea 
identitară, durabilitatea este generată de suferinţă. 

Culturile şi valorile populaţiilor din zonă nu sunt de mare sinteză, de ultimă 
sinteză, de metasinteză, ci, poate, doar de vremelnice şi mărunte lanţuri de chinuitoare 
sinteze. Prima dintre aceste sinteze s-a produs nu prin confruntare, ci prin confluența 
şi convieţuirea (post-confruntare) dintre populaţiile sedentare şi cele războinice 
migratoare din foaierul perturbator, care se întinde de undeva, din nordul Mării 
Caspice şi până Extremul Orient.6 Bătălia dintre aceste populaţii, pe care Chaliand o 
consideră ca fiind esenţială, a fost câştigată, în final, de populaţiile sedentare. Dar, de 
aici, nu rezultă că populaţiile sedentare n-au cunoscut influenţe din partea populaţiilor 
migratoare războinice, mai disciplinate şi mai bine organizate, transformări, deveniri, 
asupra cărora şi-au pus amprentele şi aceste populaţii războinice condamnate la 
orizontalitate continuă. Confluenţa culturală locală – care se prezintă a fi, în primul 
rând, o confluenţă a valorilor – s-a produs post-confruntare şi a constat în asamblarea 
acestor valori, în crearea unui nou sistem de valori, care constă într-o simbioză între 
valorile sedentare, predominante şi perene şi cele migratoare, intense şi puternice. 

După cunoştinţele noastre, singura populaţie semnificativă sedentară din 
această zonă este cea românească, cu ramurile ei ascendente care se pierd în istorie. 
Toate populaţiile care au trecut pe aici – dintre care numai unele au rămas – în 
principal, maghiarii din Transilvania, secuii, unii slavi, turcii din Dobrogea etc. 
– şi-au pus amprenta şi asupra culturii româneşti, fără însă s-o deformeze şi cu 
atât mai puţin s-o distrugă. Influențele se găsesc în lexic, mai ales în denumiri de 
localităţi, ape etc., în unele comportamente, iar confluenţele în armonii alese, care 
dau o tulburătoare şi foarte consistentă varietate şi o mare sensibilitate. Schimburile 
şi conexiunile culturale din zonă nu sunt, totuşi, semnificative, nu dau consistenţă 
6  Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la strategie des origines jusqu’au nucleaire, Edition Laffont, 1991
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unor arhitecturi culturale şi civilizaţionale de mare sinteză, întrucât nu s-a produs o 
astfel de sinteză nici în domeniul culturii, nici în cel economic şi nici în cel social. 
Războaiele şi conflictele au fărâmiţat prea mult zona, au încrâncenat sufletele, au 
adâncit şi amplificat suferinţa. 

Există cel puţin trei orizonturi-suport pe care s-au generat şi multiplicat 
valorile populaţiilor din această zonă:

- supravieţuirea; 
- suferinţa;
- identitatea.
Toate cele trei orizonturi se leagă între ele într-un mod complicat şi, adesea, 

paradoxal. Identitatea devine, în tot spaţiul regiunii Mării Negre, al Caucazului şi în 
cel al Balcanilor, o condiţie esenţială a supravieţuirii, în timp ce supravieţuirea – care 
este în mare măsură, inclusiv pentru popoarele ţărilor mari, dominante, un efect al 
suferinţei – devine un generator de identitate. Nu poţi exista în acest spaţiu decât în 
măsura în care ai o identitate consolidată, întrucât identitatea este singura resursă 
de supravieţuire, şi de depăşire a suferinţei, singura rezistenţă la agresiune. Valorile 
spaţiului românesc sunt, în general, trecute prin spectrul suferinţei, al rezistenţei 
populaţiei şi a culturii acesteia la agresiunile imperiale din toate timpurile şi de toate 
felurile. Şi chiar dacă cele două imperii din zona de falie – Imperiul Ţarist şi Imperiul 
Otoman –, la care se adaugă forţa expansivă occidentală, au dispărut, efectele acelei 
perioade se vor resimţi însă multă vreme şi vor face dificilă o adevărată şi consistentă 
confluenţă în zonă. Dar nu şi imposibilă.

Printre principalele caracteristici ale culturilor şi civilizaţiilor din această zonă 
pot fi situate, în opinia noastră, şi următoarele:

- caracterul identitar, fragmentar;
- caracterul social foarte pronunţat;
- lipsa unui dialog consistent interculturi;
- lipsa conexiunilor transfrontaliere şi a valorilor comune;
- insuficienţa complementarităţii şi a parametrilor de confluenţă.
Aceste caracteristici nu sunt valabile numai pentru ţările mici (România, 

Bulgaria, ţările caucaziene, ţările balcanice), ci şi pentru populaţiile din arealul 
fostelor imperii. 

Între culturile specifice ale populaţiilor din zonă (care pot fi identificate cu 
cele ale ţărilor din zonă) şi politicile care încearcă realizarea şi chiar forţarea unor 
conexiuni, există adevărate hiat-uri. Se pare că politicile – care sintetizează interesele 
naţiunilor din zonă, ale Uniunii Europene, ale Rusiei, ale Turciei, ale Ucrainei, ale 
NATO – nu reuşesc să se fundamenteze pe valori comune şi nici măcar pe interese 
comune, pentru că valorile nu sunt aceleaşi, iar interesele ţărilor din zonă, chiar dacă 
am putea spune că par să conveargă spre obiective comune (integrarea în Uniunea 
Europeană, realizarea prosperităţii economice, creşterea gradului de securitate, în 
special de securitate energetică etc.) nu se bazează pe aceleaşi realităţi, nu au aceleaşi 
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coordonate. Efectele remanente de falie sunt încă prea puternice pentru a permite 
asamblări durabile şi remodelări semnificative. 

Oamenii trăiesc încă în siajul războaielor şi tornadelor conflictuale de odinioară. 
Memoria colectivă nu s-a golit încă de amintirile îngrozitoare ale războaielor, nici 
de cele ale bătăliilor pentru unitate, identitate şi integralitate. Uniunea Sovietică a 
dispărut prin implozie, Iugoslavia s-a destrămat prin război, iar entităţile statale nou 
apărut îşi caută valorile şi îşi construiesc încet, încet identitatea, Vechea bipolaritate 
din Marea Neagră dintre Tratatul de la Varşovia şi NATO nu cedează încă locul 
unei arhitecturi de securitate cu doi poli – NATO şi Rusia –, nici unei construcţii 
cu şase nuclee, întrucât nu sunt create încă toate condiţiile. Sinergia Mării Negre, 
politica europene de vecinătate şi parteneriat (PEVP), parteneriatul estic şi politica 
euroregiunilor (Regiunea Mării Negre) alcătuiesc doar un cadru european, cei-i 
drept, foarte generos, dar nu şi suficient pentru a reprezenta o soluţie valabilă pentru 
toate ţările litorale şi pentru cele care fac parte din zona extinsă. Mai este nevoie 
de ceva, adică de o mai consistentă cuplare a politicilor şi strategiilor cu realităţile 
acestui spaţiu care nu şi-a dovedit nici pe departe valenţele şi resursele.

2. Un optimism măsurat, cu geometrie flexibilă

Ni se pare interesantă remarca lui Sever Voinescu7. Numele Mării Negre, 
pe vremea grecilor şi romanilor, era Pontus Euxinius (Marea Ospitalieră). Strabon 
arată că, înaintea colonizării greceşti, denumirea mării era Pontus Axeinos, adică 
Marea Neospitalieră, axsainia însemnând, pe filiera persană a acestui cuvânt 
călător, „negru” sau „întunecat”. Se pot face multe speculaţii în legătură cu această 
denumire. Apele sulfuroase din adânc, lipsa curenţilor verticali, numeroasele furtuni, 
panta abisală care coboară brusc de la 150 de metri la peste 400 de metri (probabil, 
linia care separă configuraţia dinainte de 7600 de cea ulterioară, după revărsarea 
Mediteranei peste apele dulci ale vechiului lac şi creşterea nivelului apei cu 150 
de metri), curentul circular care aduce, în continuare, apă sărată din Mediterana, 
scaldă malurile turceşti şi macină malurile româneşti, şi scoate ape mai puţin sărate 
de aici, poate şi indiferenţa anticilor şi chiar a contemporanilor faţă de această zonă 
îndreptăţesc această denumire. 

Marea Neagră separă, într-un fel, Europa de Asia şi, în opinia noastră, îşi 
menţine încă foarte activ rolul de ruptură sau de falie strategică între cele două mari 
modele civilizaţionale – cel european şi cel asiatic –, la care mai pot fi adăugate 
şi alte constatări despre rolul non-catalizator al acestei mări, despre funcţia ei de 
„îngheţare” a unor realităţi marginale lipsite de dinamism şi de perspectivă.

Pe la sudul ei, trecea, cândva, „Drumul Mătăsii”, iar pe ţărmurile nordice şi 
chiar pe cele sudice au vuit torentele războinice ale populaţiilor migratoare, în drumul 
lor spre Vest, fără să lase însă urme esenţiale asupra Mării Negre. Nici popoarele 
7Sever VOINESCU, Speculaţii pontice şi speranţe europene, http://www.dilemaveche.ro/index.
php?nr=123&cmd=articol&id=578, accesat la 05.02.2010 
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litorale nu s-au comportat ca puteri maritime. De aceea, funcţia de liant economic, 
social şi cultural a Mării Negre a fost cât se poate de redusă, chiar cvasiinexistentă, 
în raport cu cea continentală. Marea Neagră a rămas, cumva, intactă, ca un fel de 
zonă-tampon fluidă sau de siguranţă strategică între imperiile care au crescut şi au 
descrescut pe aici, dar niciodată mai mult.

Interesele celor două mari imperii din zonă – cel Ţarist şi cel Otoman –, la 
care pot fi adăugate şi cele europene, nu au vizat Marea Neagră, în general, ci doar 
trecătorile Bosfor şi Dardanele, dar nici pe acelea în mod special. Bătălia pentru 
trecători s-a dat între Rusia şi Turcia, dar, astăzi, acest lucru este mai puţin important. 
Deşi trecătorile sunt gestionate de Turcia, în 1962, ruşii nu au avut nicio dificultate să 
treacă prin ele cargourile cu rachete strategice care urmau să fie instalate în Cuba…

Noi nu urmărim însă aici valoarea strategică a acestei mări (pe care unii o pun la 
îndoială), ci posibila ei funcţie sinergică în planul culturii, al intereselor şi al relaţiilor 
dintre comunităţile litorale. Deşi, pentru toate cele şase ţări litorale, Marea Neagră 
reprezintă o poartă maritimă spre lume – cu o importanţă colosală în planul comerţului 
şi transportului maritim –, populaţiile de aici nu sunt centrate încă semnificativ pe 
această dimensiune. Nici chiar guvernele nu-i acordă importanţa cuvenită. Aceasta, 
considerăm noi, întrucât lucrurile încă nu s-au aşezat, iar rezonanţele şi remanenţele 
istoriei nu sunt încă nici efecte încheiate sau metamorfozate, nici consonanţe, nici 
aşteptări prioritare. Şi în zilele noastre, Marea Neagră, spre deosebire de Marea 
Caspică şi de Mediterana, continuă să rămână, cel puţin pentru o vreme, o mare 
marginală… 

Numeroasele organizaţii regionale de diferite configuraţii şi nuanţe – OCEMN, 
BLEAKSEAFOR etc. – exprimă voinţe politice generoase, dar care forţează realităţile 
nemişcătoare, relativ închise, care îşi propun să scoată din încremenire, din îngheţare, 
o zonă ce ar putea să strălucească în viitoarea configuraţie eurasiatică. Realitatea nu 
este însă nici simplă, nici lineară, ci complexă şi întortocheată. Există, în zonă, o 
triplă realitate: cea a valorilor; cea a intereselor şi cea a voinţelor. Din păcate, aceste 
realităţi sunt disparate, nu se intersectează decât în foarte puţine puncte (aşa se explică 
„îngheţarea” zonei) şi nici nu se „asamblează” în sisteme sau configuraţii care să 
permită efectul sinergic. Aceasta nu înseamnă că un astfel de efect nu este posibil, ci 
doar că el nu rezultă efectiv din realităţi şi nici din „forţarea” realităţilor. Conexiunile 
nu se planifică, nu se creează prin asamblări forţate şi, adesea, nefericite, nici prin 
voinţe care nu doresc să se confrunte, pentru a facilita coexistenţa dintre ele, ci ele 
sunt efecte ale unor desfăşurări fireşti, ale unor acţiuni inteligente de identificare, 
optimizare şi corelare a intereselor.

Platformele pe care aceste interese – extrem de diferite – ale ţărilor din zonă 
pot fi corelate și conexate sunt, de regulă, economice şi îndeosebi energetice. Dar 
şi acestea sunt vagi, lipsite de orizont şi umbrite de efectele unei istorii mărunte, 
marginale, pe care mai toate popoarele de aici o percept ca un blestem.8 Modelul pe 
8 Sever VOINESCU, Speculaţii pontice şi speranţe europene, http://www.dilemaveche.ro/index.
php?nr=123&cmd=articol&id=578, accesat la 05.02.2010
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care ţările din jurul Mării Negre doresc să-l urmeze şi la care doresc să se alinieze 
este cel al Uniunii Europene. România şi Bulgaria sunt deja membre ale UE, Turcia 
urmează un program de preaderare, Georgia aşteaptă undă verde (dar această undă 
depinde şi de rezultatele summit-urilor UE-Rusia), Ucraina, care deţine 29 % din 
litoralul Mării Negre şi poate fi o uriaşă poartă a UE spre Est, are încă probleme care 
ţin atât de relaţiile cu Rusia, cât şi de statutul ei în regiune şi multe altele. 

Regiunea Mării Negre – în varianta ei restrânsă, ca şi în cea extinsă – se 
remodelează din două perspective care, deocamdată, nu se asamblează şi nu sunt 
pe deplin coerente: cea strategică europeană şi cea locală, regională. Cea strategică 
europeană se modelează pe interesele UE, îndeosebi, pe cele energetice, pe viitorul 
concept strategic al Alianţei, care, fără îndoială, va avea în vedere şi această zonă, 
pe parteneriatul Rusia-UE, pe emergenţa politicilor şi strategiilor turceşti şi pe 
implicarea strategică a Statelor Unite (amplasarea unor vectori ai scutului antirachetă 
în România, spre exemplu). 

Această perspectivă generează un orizont favorabil de aşteptare pentru ţările 
din zonă şi un set de repere clare spre care se vor reorienta interesele strategice ale 
acestora. Ea se constituie într-un cadru-suport pentru politicile şi strategiile ţărilor din 
zonă, dar şi într-o garanţie a unor finalităţi benefice şi previzibile, chiar dacă evoluţiile 
nu vor fi nici lineare, nici lipsite de dificultăţi. Dar, dacă Uniunea Europeană, Rusia, 
Turcia şi Statele Unite doresc (sub presiunile unor cerinţe, îndeosebi de securitate 
energetică şi de stabilitate strategică) ca zona să fie importantă, atunci multe lucruri 
se vor schimba aici, cu sau fără voia populaţiilor şi a ţărilor din zonă. 

Benefic va fi, probabil, faptul că locuitorii acestei zone nu vor mai privi 
regiunea ca pe un blestem al istoriei, ca pe o marginalizare, ci vor înţelege că zona 
poate deveni foarte importantă atât pentru Europa şi pentru Asia, pentru NATO, 
pentru Rusia şi pentru Statele Unite, cât şi pentru fiecare ţară din regiune. Dacă 
marile puteri şi marile organizaţii de securitate doresc să transforme zona în una de 
securitate strategică, atunci acest lucru nu poate fi decât benefic pentru toată lumea, 
iar metamorfoza ei din zonă de falie în zonă de confluenţă, în prezența unor interese 
majore, va deveni astfel nu numai posibilă, ci şi necesară.  

Această perspectivă strategică exterioară, nu este însă şi suficientă. Este 
absolut necesar ca o astfel de construcţie, o astfel de transformare să demareze şi 
din interiorul zonei. Or, de veacuri, între perspectiva interioară şi cea exterioară a 
construcţiei geopolitice în zona Mării Negre, nu există suficiente conexiuni. Sau, 
în orice caz, conexiunile sunt rare. Fiecare are alt drum şi alt mod de manifestare. 
Perspectiva locală este strict dependentă de cea strategică exterioară şi nu răspunde 
unor comandamente interioare, întrucât se pare că astfel de comandamente nu sunt 
suficient de clare şi de ordonate. Resursa locală, interioară, a sinergiei regiunii are, de 
fapt, două suporturi esenţiale: suportul valorilor, al culturii, care se doreşte a constitui 
structura de rezistenţă a sinergiei arealului; suportul intereselor, care ar trebui să fie 
motorul dezvoltării, al iniţiativelor, al acţiunii. Or, cel puţin până în prezent, niciunul 
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dintre aceste suporturi nu atinge parametri necesari de conexiune pentru ca zona să 
devină cu adevărat generatoare de securitate şi prosperitate. Aceasta nu este însă o 
afirmaţie categorică, ci doar o constatare. Timpul, voinţa şi conştiinţa oamenilor care 
locuiesc aceste meleaguri vor soluţiona, suntem convinşi, şi această dilemă. 

Regiunea a depins prea mult timp doar de interesele marilor puteri – atunci 
când acestea au existat şi s-au manifestat vizibil, fie prin confruntări şi războaie, fie 
prin politici şi strategii cât de cât coerente – şi prea puţin de „conştiinţa de sine” a 
locuitorilor ţărilor din regiune. Dar aceasta nu înseamnă că o astfel de conştiinţă nu 
a existat. Politicile şi strategiile Mării Negre, atâtea câte au fost, s-au elaborat, în 
principal, în cancelariile de la Moscova şi de la Istanbul, dar şi în marile cancelarii ale 
Occidentului european. Intrarea Ucrainei şi a Georgiei pe rol, ca state independente, 
nu a diminuat rolul Rusiei în managementul regiunii, dar au adus noi coordonate, noi 
interese. Unul dintre aceste interese – care s-a încheiat cu un proces la Haga – l-au 
reprezentat pretenţiile exagerate ale Ucrainei, în defavoarea României, în ceea ce 
priveşte zona economică exclusivă. Se pare că decizia Curţii de la Haga a mulţumit 
pe toată lumea, dar, de aici, nu rezultă că toate problemele care ţin de regiunea 
Mării Negre au fost rezolvate şi că nu vor mai apărea şi altele. Regiunea este bogată 
în petrol, Marea Neagră va constitui, în acelaşi timp, şi o zonă de tranzit, Turcia 
şi Bulgaria se consideră deja ţări de tranzit petrolier etc., dar noua bătălie pentru 
Marea Neagră încă n-a început. Noi am dori ca o astfel de bătălie să nu genereze o 
conflictualitate exogenă majoră, nici să stârnească suporturi endogene uitate, ci să 
fie o bătălie împotriva prejudecăţilor şi realităţilor distorsionate. pentru conexiune şi 
dezvoltare durabilă.

Intervenţia destul de promptă a Uniunii Europene, prin politica de vecinătate 
şi prin cea de parteneriat, dar şi prin sinergia Mării Negre, centrarea efortului apărării 
antirachetă pe sud-estul Europei, parteneriatele strategice ale Statelor Unite cu Rusia 
şi cu România, relaţia specială cu Turcia, prezenţa din ce în ce mai consistentă a 
NATO în zonă pot stimula această sinergie sau, dimpotrivă, pot menţine zona doar în 
postura de falie non-conflictuală, delimitativă. Oricum, politicile Uniunii Europene şi 
noul concept strategic NATO, pe care îl aşteptăm cu nerăbdare, ca şi politicile Rusiei 
şi Ucrainei privind zona, pot încuraja sau descuraja o resurecţie a interesului general 
vital şi a intereselor semnificative ale tuturor ţărilor din regiune (ţările caucaziene, 
Republica Moldova, ţările balcanice, dar şi ale României şi Bulgariei, care sunt 
direct implicate în politicile europene şi euroatlantice), pentru participarea efectivă 
la această sinergie. 

De aici, nevoia de identificare a unor valori comune, care s-au sedimentat aici 
de-a lungul istoriei, începând chiar cu cataclismul de la 7600, care este prezent în 
mituri, în textele folclorice, în istoria şi obiceiurile fiecăreia dintre ţările de aici. 

Elementele care ţin de cultura fiecărei ţări – mai ales de cultura politică şi 
istorică – se bazează, în general, pe eroismul local, pe lupta împotriva invadatorilor, 
a dezlănţuirilor naturii, pe sacrificiu, dar şi pe mândrie, pe spiritul de învingător, de 
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luptător, de biruitor (la unii, de biruinţă prin sacrificiul suprem, la alţii, de biruinţă 
prin putere şi superioritate) etc. Cultura ţărilor din zonă este prea puţin o cultură de 
confluenţă şi prea mult o cultură de cetate, de fortăreaţă, de supravieţuire, sau, la 
marile puteri din zonă, de aroganţă imperială. Or, în aceste condiţii, ce ar putea să 
aibă comun ţările din zonă? Şi totuşi, există foarte multe elemente comune, care pot 
constitui suporturi viabile şi vitale pentru o cultură a regiunii. Urmează ca, prin efortul 
cercetătorilor, al oamenilor de ştiinţă şi de cultură, al guvernelor şi al organizaţiilor 
internaţionale şi locale, să fie identificate şi valorificate aceste consonanţe ce se pot 
constitui în temeiuri pentru ieşirea fiecărei ţări din cetatea mileniilor şi arondarea 
ei, cu tot patrimoniul pe care-l deţine, la marele spirit european, la marea cultură 
europeană şi, de ce nu, la marea cultură eurasiatică şi universală.  
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Gheorghe VĂDUVA

Abstract

Le XXème siècle a été, sur le continent européen, surtout en sa première 
moitie, mais pas seulement, un siècle des frontières territoriales fortifiées et 
militarisées. La sécurité du XXème siècle a signifié, premièrement, la sécurité 
de la frontière. Tant a celle défensive, comme a celle offensive, expansive aussi. 
Le rêve de l’unité européenne, formulé en 1500 et réitéré en 1815, semblerait 
avoir être efface. La nécessite de l’identité et de l’individualité étatique 
– donc politique, économique, ethnique et culturelle – était plus grande et 
plus pressante que celle de l’unité continentale. C’était normale, parce que 
– nous  le savons tous – il n’y a pas de l’unité la ou il n’y a pas  de l’identité. 
Défendre des frontières de l’Etat national contre les ennemis de l’extérieur 
et de l’intérieur c’était la vraie mission principale des forces armées des 
Etats. Ca, parce que les guerres étaient, avant tout, les guerres des frontières. 
Maintenant, au début d’un nouveau siècle, on a change quelque chose de cette 
philosophie de la paix, de la guerre, de la sécurité et de la frontière ?

Cuvinte cheie: frontiere, falii, limită, linie, despărţire, spaţiu

1. De ce frontiere? De ce falii?

La graniţa dintre mileniul al doilea şi mileniul al treilea, s-au produs unele 
mutaţii strategice care, deşi n-au schimbat fundamental lumea (lumea este aceeaşi 
dintotdeauna şi mereu alta, în sensul veşnicei ei deveniri), au creat noi şi complicate 
probleme şi, concomitent, le-au re-creat şi re-acutizat pe cele existente dintotdeauna. 
Printre aceste mai noi sau mai vechi probleme ale planetei oamenilor, se situează şi 
următoarele:

- problema resurselor energetice;
- problema apei;
- problema resurselor alimentare;
- problema mediului;
- problema frontierelor;
- problema faliilor; 
- problema decalajelor;

FRONTIERELE, SECURITATEA  
ŞI EFECTUL DE FALIE 
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- probleme rezultate din procesul de globalizare;
- probleme generatoare de bătălii identitare;
- probleme ale disimetriei şi asimetriei relaţiilor internaţionale;
- problema violenţei asimetrice, inclusiv a violenţei teroriste;
- problema supravieţuirii;
- problema armelor;
- problemele complexe ale cyberspaţiului.
După cum se observă, unele dintre aceste probleme sunt interdependente, 

altele se deosebesc, altele sunt asemănătoare sau chiar se contopesc. Toate au însă o 
trăsătură comună: sunt generatoare de falii şi tensiuni. Rareori ele îşi găsesc soluţii 
sau efecte benefice pentru societatea omenească. Strădania numeroaselor forum-
uri ale ONU, organizaţii şi organisme internaţionale pentru a le găsi soluţii este 
remarcabilă, dar rezultatele nu sunt şi nu pot fi totdeauna cele aşteptate. Cu cât lumea 
se dezvoltă mai mult, cu atât devine mai vulnerabilă atât la ameninţările tradiţionale, 
care o însoţesc dintotdeauna, cât şi la altele mai noi, care apar ca ciupercile după 
ploaie. 

Cele mai complicate probleme rămân totuşi cele legate de procesul frontierei 
şi de procesul de faliere a planetei. Iar aceste procese se integrează, la rândul lor, 
în ceea ce am putea numi marele război al globalizării şi numeroasele bătălii 
antiglobalizare, care se înscriu în spectrul unor strategii politice identitare. 

Cauzele acestor procese sunt de două feluri. Unele vin din contradicţia existentă 
şi chiar acutizată dintre frontierele politice stabilite sau impuse după cel de-Al Doilea 
Război Mondial şi neschimbate decât în câteva cazuri (destrămarea Uniunii Sovietice, 
destrămarea Iugoslaviei şi cea a Cehoslovaciei, unificarea Germaniei), conflictul din 
Transnistria, în Europa, războaie frontaliere în Africa, incidente armate în Caucaz, în 
Caşmir, în Asia Centrală şi în America Latină şi globalizarea informaţiei şi economiei, 
îndeosebi a transporturilor, iar altele sunt generate de adâncirea decalajelor îndeosebi 
economice. 

Lumea nu o duce deloc mai bine. După 1990, în jur de 4 milioane de oameni, 
dintre care 90 % civili, şi-au pierdut viaţa în războaie şi conflicte armate, 18 milioane 
şi-au părăsit, tot din această cauză, căminele şi ţările, 45 de milioane de oameni mor 
anual de foame sau malnutriţie, în timp ce aproape 3 miliarde de persoane, adică 
jumătate din populaţia globului, trăiesc cu mai puţin de 2 euro pe zi1. Africa Sahariană 
este mai săracă decât acum 10 ani, iar migraţia Est-Vest se continuă. Inclusiv în 
România, statistica socială estimează că, până în 2050, populaţia va scădea dramatic, 
ajungând la 16 milioane. În tot acest timp, bolile specifice sfârşitului secolului al 
XX-lea şi începutului secolului al XXI-lea – bolile de malnutriţie, bolile cardio-
vasculare, SIDA şi cancerul – vor secera zeci de milioane de oameni, mai ales din 
ţările sărace sau cu grave probleme de securitate. Sursele de apă se vor împuţina. Este 
posibil ca, în anumite zone, mai ales în Orientul Mijlociu şi în regiunile secetoase) 
să se declanşeze un adevărat război al apei, care va periclita şi mai mult frontierele 
1 Stratégie européenne de sécurité, Bruxelles, 12 decembrie 2003, pp. 5-6, www.iss-eu.org, accesat la 14.05.2010
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statelor şi firavul mediu se securitate care se încearcă a se consolida pe planetă, iar 
dependenţele energetice se vor accentua (la ora actuală, continentul european importă 
50 % din cantităţile de petrol şi gaze naturale de care are nevoie, iar în 2030 aceste 
importuri vor creşte la 70 %). 

Toate aceste realităţi influenţează în foarte mare măsură procesul frontierei. 
Dependenţele şi interdependenţele, noile tipuri de ameninţări şi de vulnerabilităţi, 
dinamica intereselor şi sistemele de grupare şi regrupare a forţelor creează şi re-
creează realităţi greu de prevăzut şi chiar de analizat şi de înţeles. Haosul declanşat 
după spargerea bipolarităţii nu a fost şi nu este doar o simplă etapă de tranziţie, cum 
s-a crezut, fiind definit ca dezorganizare în vederea unei noi organizări, ci o realitate 
care se prelungeşte nedefinit, avându-şi caracteristicile ei care creează anumite tipuri 
de presiuni  asupra frontierelor existente, impunând chiar noi tipuri de frontiere.

Noţiunea de frontieră vine dintr-un foarte vechi adjectiv francez frontier (iere) 
care înseamnă „a face faţă cuiva, vecin (în catalană,  frontaler = limitrof, care hrăneşte 
soldaţii afectaţi pazei frontierei). Sensul cuvântului frontieră, acela de limită, nu s-a 
schimbat până azi. Provine din cuvântul front (partea din faţă a unei entităţi) căruia i 
se asociază un sufix: front – frontal – frontier, frontalier. Cu timpul sensul de limită 
din faţă pe care l-a avut iniţial această noţiune s-a transformat în acela de limită faţă 
de ceva, adică în linie de despărţire a două entităţi, devenind frontieră. 

De aici rezultă deja foarte multe lucruri. Mai întâi, frontiera este înţeleasă 
nu ca o linie bătută în cuie sau în borne, ci ca o limită flexibilă, care, de regulă, se 
extinde, ca un proces, ca un fenomen. În al doilea rând, frontiera devine o relaţie, mai 
exact, o limită-relaţie sau o interfaţă între sisteme diferite. În al treilea rând, frontiera 
este înţeleasă ca un fenomen complex, cu determinaţii multiple şi foarte diferite2.

Frontiera este înţeleasă şi ca o discontinuitate3 a spaţiului, ca o modalitate de 
delimitare, de diferenţiere şi de identificare a unui spaţiu în raport cu alt spaţiu.

Care sunt efectele frontierei? Care sunt ramificaţiile şi limitele acestor efecte? 
Ce este ea? Barieră sau poartă de trecere? Linie de apărare? Zonă de refugiu? Vamă 
protectoare sau zonă de contact? Periferie sau zonă privilegiată de cooperare? 
Diferenţiere absolută, dată de mii de ani, sau zonă de omogenizare prin osmoză? 
Linie de separaţie categorică sau zonă de confluenţă? Zid de netrecut sau zonă de 
migraţiune permanentă? Zonă prin care un popor se diferenţiază de un alt popor 
sau zonă în care un popor îşi dă mâna cu un alt popor? Limită a cunoaşterii sau 
limită dinainte a bazei de plecare într-o permanentă ofensivă a cunoaşterii sau a orice 
altceva? Se supune frontiera între state aceloraşi legi cărora li se supune frontiera 
cunoaşterii? În epoca realizării unităţii continentului european, care este filosofia şi 
rolul frontierei? Putem renunţa oare la orice fel de frontiere? Dacă nu, atunci ce sunt, 
ce par a fi şi ce vor deveni acestea în viitor? 

Cu alte cuvinte, ce este frontiera? Este ea doar o linie, artificială sau naturală, 
care va genera totdeauna o problemă discutabilă? De ce frontiera pune totdeauna 
2  Barriere ou passage au niveau?Con
3 Jean-Christophe, Les discontinuités spatiales, Economica, Géopoche,1995.
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probleme discutabile? Este ea o realitate vie, o zonă generatoare de discuţii, tensiuni 
şi conflicte, datorită, pe de o parte, mişcării naturale de populaţii şi, pe de altă parte, 
fenomenului expansiunii frontierei?  

Frontiera este linia naturală sau convenţională care desparte teritoriul unui stat 
de teritoriul altor state sau de întineri de apă care nu fac parte din teritoriul său: 
graniţă, hotar4. În antichitate, spre exemplu, în Grecia, frontiera reprezenta limitele 
unei cetăţi, cu tot cea însemna ea, îndeosebi cu terenurile sale cultivabile. Odată cu 
unificarea Greciei (sub Filip de Macedonia), individualitatea cetăţilor dispare şi apar 
oraşele. Frontiera se limitează la domeniul regal, apoi se extinde la întregul regat.

Frontiera nu este, de-acum, decât o simplă zonă (muntoasă, de câmpie, 
mlăştinoasă, limitată de un râu etc.), uneori protectoare, alteori drept suport sau bază 
de plecare pentru o expansiune totdeauna posibilă.

Cam peste tot, frontiera a fost înţeleasă mai degrabă ca o zonă de trecere de 
o parte şi de alta a unui obstacol. Tratatul asupra Pirineilor din 1659, spre exemplu, 
stabilea frontiera dintre Franţa şi Spania pe linia crestei şi împărţea pânza de apă a 
râurilor în două, dar nu a interzis niciodată ciobanilor să-şi treacă oile dintr-o parte în 
alta, după păşune, sau ţăranilor de a avea posesiuni. Se ştie, antichitatea şi întregul ev 
mediu se caracterizează prin mişcarea aproape neîngrădită a populaţiilor, îndeosebi 
a celor nomade, dar şi a păstorilor sedentari şi chiar a agricultorilor care căutau un 
loc mai bun, mai productiv. În acea perioadă, frontierele erau mai degrabă limite ale 
expansiunii sau ale opririi acesteia.

Cu timpul, noţiunea de frontieră-linie se impune, datorită faptului că simplifică 
foarte mult relaţiile dintre state şi entităţi. Dispar enclavele, iar identitatea capătă cu 
adevărat un contur.

Totuşi, chiar şi în secolul al XX-lea, la stabilirea concretă, în teren, a liniei de 
frontieră între două state, s-a ţinut seama de realităţi, de proprietăţi, de tradiţii etc., mai 
ales când este vorba de o frontieră convenţională care nu urmează o formă naturală 
din teren (creasta unor munţi, curs al unei ape etc.). Dacă urmărim traseul liniei de 
frontieră din vestul României, observăm numeroase unghiuri drepte, intrânduri şi 
ieşinduri, unele de-a dreptul curioase. Ei, bine, la stabilirea concretă a frontierei, 
după Tratatul de la Trianon şi după cel de la Sevres, a trebuit să se ţină seama de 
configuraţia administrativă a localităţilor şi chiar a moşiilor. Termenul de  frontieră 
(limită) a fost impus de istoricul american James Jackson Turner într-o serie de eseuri 
adunate ulterior într-o carte (în 1920).

Frontierele sunt deci limite, limitări sau delimitări. Ele se prezintă, deopotrivă, 
ca margini până la care s-a ajuns, ca hotare, aşa cum spunea Nicolae Iorga5, dar 
şi ca linii de despărţire, de separare. Există numeroase tipuri de frontiere: politice 
(adică între state, dar şi, figurat, între concepte, doctrine politice etc.); ideologice, 
adică între ideologii; geografice, naturale; convenţionale; terestre; maritime; aeriene; 
4  Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a II-a, Univers enciclopedic, Bucureşti, 1996
5  Nicolae Iorga, în lucrarea Hotare şi spaţii naţionale, apărută în 1938, aducea în dezbatere noţiunea de hotar. El 
definea hotarul ca „producător de sinteză“. Hotarul cuprindea o regiune întreagă. 
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ştiinţifice; culturale; religioase etc. „Fenomenul frontierei exprimă totalitatea 
proceselor prin care se manifestă o expansiune istorică, fie a unui popor, fie a unei 
civilizaţii, fie a unei religii sau ideologii, ori, în fine, a unui imperiu. Vorbim, în acest 
caz, de frontiera popoarelor, a civilizaţiilor, a imperiilor ori pur şi simplu, de frontiere 
religioase, ideologice etc.“6 

Fenomenul expansiunii frontierei  nu este şi nu poate fi tratat doar ca rezultat al 
unei agresivităţi. El este un fenomen extrem de complex care presupune, deopotrivă, 
expansiunea şi limitarea, adică oprirea sau bararea acesteia, agresiunea şi apărarea, 
nomadismul şi sedentarismul. În celebra sa lucrare Ciocnirea civilizaţiilor, Sammuel 
P. Huntington arăta că, dintre cele şapte sau opt civlizaţii (sinică, japoneză, hindusă, 
islamică, africană, ortodoxă, occidentală şi, eventual, latino-americană), doar 
civilizaţia occidentală este agresivă, expansivă. Ea este cea care a impus un proces 
dinamic al frontierei politice, dar şi al celei ştiinţifice, culturale şi religioase. Acest 
tip de expansiune a creat noi frontiere, dar şi noi falii. Pentru că a existat şi există 
nu numai o expansiune frontalieră, adică o agresivitate frontalieră, ci şi o rezistenţă 
la această agresivitate (la români, aceasta a fost sută la sută culturală), un contraatac 
şi chiar o contraofensivă civilizaţională, desfăşurată însă prin alte mijloace (a se 
vedea expansiunea actuală a populaţiilor din spaţiul chinez şi din cel islamic). Aceste 
adevărate bătălii şi chiar războaie de întâlnire frontaliere au produs falii greu de 
acoperit sau de depăşit. Unele dintre acestea durează de mii de ani, altele au apărut 
brusc, după încheierea Războiului Rece şi spargerea bipolarităţii, ca şi cum globul 
pământesc ar fi de sticlă şi ar fi fost puternic lovit îndeosebi în zonele de contact între 
cei doi uriaşi poli de putere.     

Una dintre cele mai tulburătoare concluzii ale analizei fenomenului frontierei 
este aceea că „toate naţiunile industriale cresc peste graniţele lor“7. În epoca 
societăţilor informaţionale, va avea lor, probabil, o nouă faliere, în cyberspaţiu, şi, 
de aici, o nouă expansiune care, de data aceasta, nu va avea învinşi şi învingători, ci 
doar o apropiere şi mai mare de fatidica entropie zero.

Între 1851 şi 1900, Europa a exportat 35 milioane oameni, pentru că nu i-a 
putut hrăni. Aceasta se numeşte expansiunea frontierei nord-atlantice. Dar cea mai 
complexă şi mai lungă expansiune este cea care s-a derulat şi se derulează şi acum, 
cu sensul Est-Vest, având ca zonă de plecare foaierul perturbator, ce se întinde între 
Nordul Mării Caspice şi Manciuria şi, ca zone de ajungere, Europa Occidentală şi, 
mai ales, Statele Unite ale Americii. 

2. Proliferarea ameninţărilor fără frontiere

O lume fără frontiere este o lume moartă. De altfel, considerăm că, odată cu 
ultima frontieră, va dispărea şi ultimul om. Aceasta, întrucât oamenii au nevoie nu 
doar de unitate şi de comunitate, ci şi de diversitate, de identitate şi de intimitate. 
6  Ilie Bădescu, Dan Dungaciu, Socilogia şi geopolitica frontierei, Editura Floarea Albastră, Bucureşti, 1995, p. 1
7  De menaces
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Este foarte frumos ceea ce-i uneşte pe oameni; este însă foarte important şi ceea ce-i 
separă. Valoarea constă nu numai în unitate, în sensul că unitatea lumii se bazează pe 
sistemul ei de valori, ci şi în identitate.

Frontierele sunt agresate continuu, fie de alte frontiere, fie de o mulţime de 
ameninţări şi tot de atâtea vulnerabilităţi ale sistemelor pe care le delimitează. Printre 
cele mai importante ameninţări care atacă frontierele şi, în aceeaşi măsură, generează 
noi frontiere şi chiar noi falii strategice considerăm că se află şi următoarele:

- dezvoltarea fără precedent a armamentelor, îndeosebi a armelor de distrugere 
în masă (ADM) şi creşterea incomensurabilă a vulnerabilităţii statelor şi comunităţilor 
la atacurile cu astfel de mijloace, indiferent din partea cui ar veni acestea;

- apariţia a noi tipuri de arme (laser, cu energie dirijată, cu amplificarea undelor, 
geofizice, non-letale etc.) care, pe de o parte, descurajează conflictul, dar, pe de altă 
parte, îl amplifică, îl complică şi îl diversifică, întrucât substituie şi completează 
arsenalul existent şi impun noi redimensionări strategice;

- acumularea unui impresionant arsenal de ADM, de sisteme de arme 
ultraperfecţionate şi de mijloace rămase din cursa înarmării din vremea Războiului 
Rece (depozite nucleare, chimice, laboratoare biologice şi chiar produse destinate 
războiului biologic şi biofizic), care pot fi folosite atât de grupări non-statale sau de 
altă natură, cât şi de reţele teroriste;

- adâncirea decalajelor economice şi tehnologice, polarizarea excesivă a 
bogăţiei şi sărăciei şi, din această cauză, multiplicarea efectelor insuportabile, a 
situaţiilor disperate, a situaţiilor-limită şi a reacţiilor violente;

- încălzirea planetei, multiplicarea efectului de seră, modificarea ionosferei şi 
a celorlalte straturi de protecţie a biosferei;

- împuţinarea resurselor de apă şi de hrană;
- limitarea resurselor energetice şi nedescoperirea altora noi sau a altor resurse 

naturale sau neconvenţionale care să conteze; 
- degradarea continuă a mediului, apariţia şi punerea în operă a premiselor 

războiului geofizic;
- creşterea disperării sociale şi individuale, îndeosebi în zona ţărilor 

subdezvoltate;
- proliferarea discrepanţelor sociale, a infracţionalităţii, criminalităţii şi 

comportamentului aberant, concomitent cu creşterea intoleranţei societăţii civilizate 
faţă de fenomenele anomice sociale, adâncindu-se astfel şi mai mult falia strategică 
dintre aceste platforme umane şi, corespunzător, efectul de falie, în principal 
terorismul;

- creşterea ameninţărilor frontaliere, îndeosebi în zona unora dintre statele care 
s-au desprins (intempestiv, dar cu moştenirile imperiale de rigoare) din fosta Uniune 
Sovietică (Ucraina, Caucaz, ţările din Asia Centrală etc.) şi, în consecinţă, apariţia 
şi proliferarea unor dispute (spre exemplu, strategia de forţă şi intimidare pe care o 
practică Rusia în relaţia cu Georgia etc.);
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- proliferarea fenomenului migraţionist şi imposibilitatea societăţii occidentale 
de a-l controla şi stopa, cu toate consecinţele care decurg de aici; 

- creşterea violenţei individuale şi sociale în toate ţările, pe toate continentele 
şi în toate mediile;

- amplificarea extremismului fundamentalist religios, îndeosebi a celui de 
natură islamică, şi, în anumite zone, şi a celui etnic;

- proliferarea fenomenului terorist, crearea unei falii (deocamdată, imposibil 
de identificat şi anihilat) între platforma, sistemul sau amalgamul de sisteme violente 
şi protestatare care generează terorism şi sistemele politice şi sociale ameninţate sau 
vizate de acţiunile teroriste;

- apariţia unui război în cyberspaţiu, concretizat în numeroase bătălii între 
reţele, în agresiunea gestionarilor de informaţie şi produse informaţionale împotriva 
consumatorilor de informaţie numerică, în virusarea reţelelor şi calculatoarelor, 
în pirateria informaţională şi pericolul spargerii parolelor şi pătrunderii în reţelele 
sistemelor de securitate economică, informaţională, politică şi militară.

Toate aceste ameninţări sunt extrem de grave, întrucât le corespund 
vulnerabilităţi accentuate ale sistemelor vizate. Din păcate, pe măsură ce societatea 
omenească se dezvoltă, aceste vulnerabilităţi sporesc, cele mai multe dintre ele 
aflându-se, la ora actuală, în cyberspaţiu. 

3. Noi frontiere, noi identităţi

Frontierele şi faliile n-au dispărut şi nu vor dispărea. Dar, ca orice existenţă de 
pe lumea aceasta, au şi ele o viaţă, deci o durată şi, de acea, trec şi trebuie să treacă 
printr-un proces de transformare. Etapa pe care o parcurgem se caracterizează, între 
altele, şi prin trecerea de la frontiera delimitativă la frontiera limitativă, adică de la 
frontiera-linie la frontiera spaţiu. Frontierele politice ale secolului al XX-lea au fost, 
în general, frontiere-linii-de-despărţire, impuse de tratate şi convenţii, în principiu, în 
urma unor războaie. Fiecare a acaparat cât a putut, obiectivul principal constituindu-l 
bogăţiile şi resursele. Astfel, Federaţia Rusă, care este cea mai mare ţară (ca 
suprafaţă) de pe planetă şi are cele mai multe resurse (practic, Rusia este rezervorul de 
materii prime, îndeosebi energetice, al lumii) şi-a extins în mod artificial frontierele 
cuprinzând întregul heartland, de care vorbea britanicul Harold F. Mackinder, fără 
să ia în seamă imensa diversitate a populaţiilor, culturilor, mentalităţilor şi voinţelor 
din acest imens spaţiu. Frontierele care obligă aceste populaţii să fie împreună, deşi 
n-au aproape nimic în comun şi nu vor să fie împreună, nu sunt sortite să dureze. Ele 
sunt precum gardurile de sârmă ale unor închisori. Lumea este plină de asemenea 
frontiere care, în esenţa lor, sunt frontiere politice, care nu delimitează entităţi, ci 
spaţii, teritorii, lagăre sau aglomerări. Asemenea frontiere nu sunt făcute să dureze. 
Este, probabil, şi motivul pentru care Rusia a renunţat la frontierele ei uriaşe, cu 
intenţia destul de clară de a construi sau reconstrui o identitate rusă în spaţiul-limită 
care a considerat că-i aparţine. Este foarte posibil ca destrămarea Uniunii Sovietice 
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să nu fi fost, în primul rând, un efect al strategiei îndiguirii, aplicată de americani 
după teoria geopoliticianului Nicolas Spykman (teoria rimland-ului), ci, mai ales, 
un efect de implozie, adică o debarasare conştientă de incompatibilităţi frontaliere. 
În felul acesta, se putea urmări, pe de o parte, refacerea spaţiului vital şi construirea 
sau reconstruirea unei Rusii economice puternică şi durabile şi, pe de altă parte, 
crearea unor premise pentru redevenirea unei superputeri mondiale, care să domine 
Eurasia şi, mai ales, foaierul perturbator. Acesta – adică dominarea sau măcar 
gestionarea foaierului perturbator – este, de altfel, unul dintre obiectivele strategice 
ale întregii lumi, la care participă aproape toate marile puteri (Rusia, China, India, 
Uniunea Europeană, Statele Unite şi chiar lumea arabă). Şi Iugoslavia s-a destrămat, 
deopotrivă, printr-un efect de implozie şi unul de explozie, dar parametrii acestui 
proces au fost cu totul alţii.

Spaţiul românesc actual se poate defini ca ultimul spaţiu-nucleu, adică ce a 
rămas din ce a mai rămas, care se caracterizează prin unitate şi indivizibilitate. Acest 
lucru nu este însă suficient. Un spaţiu delimitat de nişte frontiere reale trebuie să 
genereze forţă şi stabilitate, adică forţă economică (resurse) şi culturală (sisteme de 
valori) şi stabilitate politică. Fără aceste elemente, frontierele nu sunt decât nişte 
firişoare de fum şi de iluzii care, la prima adiere, se spulberă. Procesul frontierei 
presupune deci o existenţă interioară, o putere interioară, o integrare interioară, 
în timp, o sănătate spirituală, economică şi politică, adică o energie care vine din 
adâncuri, se materializează prin efort şi se menţine prin inteligenţă şi devotament.

Împotriva milioanelor de ameninţări şi vulnerabilităţi care vizează frontierele 
statelor şi altor entităţi, lumea acţionează, unitar, specific şi, în acelaşi timp, diferit, 
pe trei paliere mari:

- construirea sau reconstruirea identităţilor;
- parteneriatele strategice;
- globalizare.
Construirea sau reconstruirea identităţilor se produce, de asemenea, pe două 

dimensiuni fundamentale: 
- construirea unor noi identităţi (spre exemplu, Uniunea Europeană, care va fi 

o identitate de identităţi) şi realizarea unor noi frontiere ale unui nou areal integrat;
- consolidarea identităţilor şi entităţilor statale deja existente, astfel încât 

frontiera-linie-de-despărţire, frontiera care adună şi delimitează să devină identică 
(suprapusă) cu frontiera care identifică, cu frontiera-spaţiu.

Parteneriatele strategice nu distrug frontiere şi nu construiesc frontiere. 
Ele doar transformă frontierele care separă în frontiere care unesc. Aceste proces 
se produce pe zone întinse, între două sau mai multe ţări şi vizează obiective 
comune sau specifice, dar care presupun colaborare, înţelegere, întrajutorare etc. 
Parteneriatul strategic dintre Rusia şi Statele Unite este un parteneriat între două mari 
puteri mondiale şi vizează, deopotrivă, exploatarea resursele asiatice, stabilizarea 
şi stabilitatea Asiei Centrale, securitatea mondială, dezvoltarea economică, lupta 
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împotriva terorismului etc. Parteneriatul strategic dintre Statele Unite şi România 
vizează crearea unor condiţii pentru acoperirea unei falii strategice, realizarea unui 
suduri între Europa şi Asia într-o zonă instabilă, sprijinirea României pentru a-şi 
realiza rolul de liant strategic în zona Mării Negre, a Balcanilor şi a Caucazului, 
stabilizarea zonei etc. Astăzi, parteneriatele strategice sunt egale cu faliile strategice 
(în zona fiecărei falii se află cel puţin un astfel de parteneriat), iar menirea lor este să 
reducă efectul de falie, să impună anumite interese, să prevină conflictele majore şi 
să asigure pacea şi securitatea. 

Aceste obiective nu sunt simple şi nu se realizează uşor. Zonele de falii (falia 
nord-asiatică, faliile foaierului perturbator, falia Asia-Pacific, falia islamică, falia 
kurdă, falia palestiniană, faliile balcanice faliile africane, faliile latino-americane etc.) 
sunt dinamice, active şi funcţionează precum seismicitatea pământului: se activează 
pe neaşteptate, generând conflicte grave, crize, criminalitate, trafic ilegal şi chiar 
războaie. Parteneriatul strategic ruso-chinez, spre exemplu, vizează dominarea faliei 
din Orientul Îndepărtat, îndeosebi din zona Manciuriei şi gestionarea conflictualităţii 
din spaţiul estic al foaierului perturbator, crearea unei zone (împreună cu Japonia şi 
Coreea de Sud) de stabilitate în Asia de Nord Est, între altele şi în vederea exploatării 
petrolului siberian. Parteneriatul strategic din Rusia şi Uniunea Europeană (în 
construcţie fluidă şi destul de instabilă) vizează realizarea, în final, a unităţii şi 
stabilităţii spaţiului eurasiatic, prin revigorarea heartland-ului de odinioară, aşa 
cum l-a preconizat Mackinder. Deja apropierea şi relaţiile speciale dintre Rusia şi 
Germania, dintre Rusie şi Franţa, dintre Rusia şi Italia, proiectul North Stream, ca şi 
South Stream, reprezintă primii piloni ai unei astfel de arhitecturi eurasiatice.

De asemenea, parteneriatul NATO-Rusia este o construcţie în spaţiul securităţii 
euro-atlatnice şi eurasiatice, iar obiectivele sale vizează consolidarea unei strategii 
care să înlocuiască filosofia confruntării prin cea a colaborării.  

Globalizarea nu înseamnă neapărat distrugerea identităţilor statale şi realizarea 
altora noi, transfrontaliere. Acest proces complex şi, pe alocuri, contradictoriu nu 
vizează frontierele, ci faliile. Globalizarea este o strategie planetară anti-falie şi 
ea nu se poate realiza decât prin crearea unei culturi politice şi strategice globale, 
adică prin realizarea unui sistem de valori care să fundamenteze, să justifice şi să 
susţină acest proces. Se ştie, spre exemplu, foarte bine că cybercriminalitatea nu 
poate fi combătută decât printr-o strategie globală, pusă în operă de entităţi şi reţele 
informaţionale puternice. De asemenea, terorismul necesită o ripostă globală. În 
general, o strategie antiviolenţă, pentru a avea sorţi de izbândă, trebuie să recurgă la 
coordonate mondiale. 

Însă cel mai important pilon al globalizării şi al strategiilor anti-falie îl constituie 
informaţia. Informaţia este prima care s-a globalizat. Cel puţin aşa se susţine, deşi 
afirmaţia este relativă. Este adevărat că s-au realizat mijloace tehnice şi reţele reale 
sau virtuale care asigură globalizarea procesului comunicării (deci comunicarea s-a 
globalizat, nu informaţia), dar globalizarea informaţiei, ca atare,mai are încă un drum 
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foarte lung de parcurs. Efectul acestui proces, considerăm noi, va fi, în primul rând, 
realizarea societăţii cunoașterii şi, în final a unei societăţi epistemologice sau pe suport 
epistemologic. Se realizează astfel transmiterea rapidă a datelor şi informaţiilor şi 
chiar culegerea lor printr-un sistem de senzori amplasaţi în toate mediile posibile. 
Datele şi imaginile circulă, dar informaţia se păstrează cu străşnicie, dar nu cu mii de 
lacăte, ci înapoia unor coduri sau chiar la adăpostul miliardelor gigabiţi care fac în 
fiecare secundă înconjurul planetei, dar nu în deplină lşibertate. 

Acest domeniu, cel al informaţii şi comunicării, deşi pare că s-a globalizat 
primul şi beneficiază de tot ce s-a realizat mai important în înalta tehnologie (high 
tech) şi în tehnologia informaţiei (IT), este cel care adăposteşte cele mai multe 
frontiere şi cele mai grave falii. 

În loc de concluzie

Secolul al XXI-lea pare a fi un secol al frontierelor europene deschise, cel 
puţin în ceea ce priveşte frontierele interioare ale continentului. Dintotdeauna, 
frontierele au răspuns unor legităţi, unor cerinţe, unor necesităţi. Ele au fost şi 
au rămas nu numai delimitări, ci şi zone de contact, de confluenţă, cu funcţii 
comunicative, dar şi protecţioniste. Astăzi, datorită procesului complex de construire 
a unităţii europene, priorităţile frontaliere sunt altele. Nu ne mai aşteptăm la atacuri 
violente, cu forţe armate numeroase – aşa ceva pare, astăzi, puţin probabil, însă, 
după drama iugoslavă, nu total imposibil –, dar de aici nu rezultă că au dispărut 
toate pericolele, că frontierele noastre vor fi de-acum liniştite şi sigure. Frontiera 
românească continuă să fie o frontieră activă, o frontieră agresată. Nu cu tancuri, 
avioane, nave de luptă, ci cu alte mijloace, mult mai subtile şi mai eficiente. De 
aceea, considerăm că, pentru statul român, problema securizării frontierei este acută, 
imediată, dar şi de durată. Modalităţile prin care se realizează acest lucru sunt cele de 
totdeauna: politice, economice, sociale, ştiinţifice, culturale şi militare. Considerăm 
că modalitatea principală şi cea mai eficientă de securizare a frontierelor ţării o 
reprezintă afirmarea puternică a sistemelor de valori, participarea nemijlocită la 
crearea valorilor europene şi euro-atlantice, integrarea deplină, de facto şi de jure 
în Uniunea Europeană (şi nu doar formală), creşterea puterii economice, politice (în 
sensul valorilor democratice ale statului de drept), culturale, informaţionale dar şi 
militare a statului român. 

Şi chiar dacă securizarea frontierei nu se mai face astăzi prin tancuri şi 
cazemate amplasate în apropierea frontierei, rolul factorului militar, ca element al 
securităţii politice şi militare, continuă să existe. Aşa cum am subliniat-o şi cu în 
alte lucrări, ţin să o accentuez şi acum: frontierele României nu se mai apără azi, 
nemijlocit, doar prin amplasarea unităţilor armatei şi ale sistemului naţional de 
apărare pe graniţă (deşi nu trebuie să excludem, ab initio, cu desăvârşire nici o astfel 
de eventualitate). Ele se apără, participând cu forţe oriunde este necesară prezenţa 
noastră în lume, alături de aliaţi, pentru dezamorsarea situaţiilor conflictuale, 
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pentru gestionarea crizelor şi conflictelor şi menţinerea unui mediu de securitate în 
parametri de siguranţă strategică, în care ameninţarea să fie diminuată sau cel puţin 
controlată. Trupele române care se află în misiuni în afara frontierelor ţării slujesc 
România, participă, în felul acesta, la gestionarea situaţiilor de criză, la configurarea, 
constituirea şi construirea acelui sistem de securitate euro-atlantic pe care-l doresc 
Europa, America şi Asia şi pe care ni-l dorim şi noi. 

Nu poţi avea frontiere sigure decât într-o lume sigură. Iar lumea n-a fost 
niciodată, nu este nici acum şi nu va nici în viitor pe deplin sigură. Au apărut 
vulnerabilităţi şi ameninţări noi, unele ascunse, de regulă, asimetrice, adică folosind 
la maximum vulnerabilităţile celuilalt, altele specifice societăţii informaţionale, o 
societate a mileniului al treilea sau cel puţin a secolului al XXI-lea. 

Dincolo de toate aceste aspecte concrete, tehnice, toate componentele unui 
sistem integrat, integral şi coerent, pe care am îndrăzni să-l numim, pornind de la 
Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA), într-o manieră care ni se pare 
a fi mult mai apropiată de ceea ce înseamnă azi securitatea şi apărarea ţării, Sistem 
Naţional de Securitate şi Apărare (SNSA), trebuie să dezvoltăm, împreună, potrivit 
cerinţelor PESA, ale NATO şi ale Strategiei de Securitate Naţională a României, un 
sistem unitar, coerent şi eficient de observare-supraveghere a spaţiului terestru, aerian 
şi naval, astfel încât principiul după care acţionăm să nu fie cel al suprapunerii, ci cel 
al complementarităţii Suntem mult prea săraci pentru a ne permite să nu realizăm, în 
mod integrat şi integral, tot ce e mai bun pentru noi. Un sistem performant de sisteme 
performante ar fi ideal, dar, în lipsa unor resurse bugetare foarte substanţiale, cel mai 
potrivit ar fi un sistem integrat şi integral, în cadrul NATO şi PESA, care să fie al 
tuturor. 

Decidenţii noştri politici, în strânsă colaborare cu cei din NATO şi cu cei din 
Uniunea Europeană, vor detalia, fără îndoială, multe dintre aceste aspecte şi din altele 
pe care nu le-am cuprins aici. Noi subliniem doar că securitatea frontierei, mai ales a 
frontierei estice a Uniunii Europene şi a NATO, devine o chestiune foarte importantă, 
dar ea nu se mai poate realiza doar prin mijloace tradiţionale, care separă şi izolează, 
ci şi prin alte mijloace, concepte şi doctrine, mult mai realiste, care delimitează şi 
unesc, care contribuie la crearea, în spaţiile frontaliere, a unor adevărate zone de bună 
vecinătate, de securitate, încredere, colaborare şi confluenţă politică, informaţională, 
comunicaţională, culturală, socială şi economică. De asemenea, nu trebuie să uităm 
că o parte din frontiera de est a Uniunii Europene, este, de fapt frontieră între români.  
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Graţiela PLOIEŞTEANU

Abstract 

Este indiscutabil faptul că, sub aspect geopolitic, Rusia este beneficiara 
de netăgăduit a unei situaţii unice în lume, prin poziţionarea sa în arealul 
euroasiatic (Eurasia), în punctul de întâlnire al marilor civilizaţii, un stat, 
practic, fără echivalent din această perspectivă, care, prin trăsăturile sale 
esenţiale, este atât european, cât şi asiatic. Evident,  din aceasta mixtură, 
cu totul originală, a rezultat o realitate etnoculturală specifică, dar, care 
nu poate fi încadrată definitiv nici în Europa, nici în Asia. În legătură cu 
semnificaţia deosebită a acestei specificităţi, Siviu Neguţ apreciază că ea (n.n. 
specificitatea) „dictează o evaluare a poziţiei geopolitice, relativ ambiguă, 
a Rusiei de-a lungul istoriei. De o parte, Rusia serveşte drept «punte» între 
cele două «subcontinente», evaluare care ar justifica dorinţa de integrare în 
civilizaţia mondială a Rusiei, dar şi tendinţa mascată de expansiune, pe de 
altă parte, ce nu este nici Europa, nici Asia, ci Rusia propriu-zisă, fapt care 
ar justifica excepţionalismul acestei puteri mondiale, tendinţă promovată 
îndeosebi de cercurile naţionaliste şi extremiste. ”1 Care sunt sunt argumentele 
geopolitice, elemente de putere, pe care Rusia mizează, manevrând „într-un 
spaţiu de incertitudini pentru a recăpăta ceva din măreţia trecutului”2.

Cuvinte cheie: geopolitică, Rusia, Eurasia, expansiune, heartland, rimland

1. Teritoriul 

Rusia (rusă Росси́я / Rosíia), sau Federaţia Rusă (Росси́йская Федера́ция / 
Rosíiskaia Federáţiia), este o ţară care se întinde pe un teritoriu vast în Europa şi Asia. 
Cu o suprafaţă de 17.075.200 km.2, Rusia este cea mai întinsă ţară din lume, aproape 
de două ori mai mare decât teritoriul celei de-a doua ţări ca întindere, Canada.

Primelepatru ţări din lume în ordinea suprafeţei teritoriale sunt urmăgtoarele

1  Silviu Neguţ, dir. proiect ( coautor ), Analiza geopolitică a României – Poziţia la intersecţia noilor axe geostrategice 
şi geoeconomice, grant tip A, raport final de cercetare: număr contract 33518/ 2003, tema nr. 17, cod CNCSIS 356. 
Editura A.S.E., Bucureşti, 2003, p. 76.
2 Sergiu Tamaş, Geopolitica – o abordare prospectivă, Editura Noua Alternativă, Bucureşti, 1995, p.274.

ARGUMENTUL GEOPOLITIC  
ÎN FILOSOFIA PUTERII RUSIEI

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010128

Loc Ţară Suprafaţă (km²)
1 Rusia 17.075.200,00

2 Canada 9.976.140,00

3 Statele Unite ale Americii 9.629.091,00

4 Republica Populară Chineză 9.596.960,00

Cea mai simplă descriere a Rusiei este aceea de mare întindere continentală, 
cu litoral vast şi cu un număr de insule adiacente şi o enclavă ( Kaliningrad, în colţul 
sud-estic al Mării Baltice). 

Frontierele şi litoralul, începând din nord-est, în sens trigonometric3, sunt: 
frontierele cu Norvegia şi Finlanda ; un litoral scurt la Marea Baltică, cu portul Sankt 
Petersburg, din Finlanda până în Estonia; frontierele cu Estonia, Letonia, Belarus şi 
Ucraina ; litoralul Mării Negre, din Ucraina până în Georgia; frontierele cu Georgia şi 
Azerbaidjan; litoralul Mării Caspice, din Azerbaidjan până în Kazahstan; frontierele 
cu Kazahstan, China, Mongolia, din nou cu China şi Coreea de Nord. 

Litoralul foarte întins permite accesul Rusiei la toate mările lumii şi legături 
cu toate naţiunile maritime şi la toate strâmtorile: prin nordul Pacificului: la Marea 
Japoniei ( cu ţărmul de vest al Sahalinului ), la Marea Ohoţk ( cu ţărmul estic al 
Sahalinului şi cu Insulele Kurile şi la Marea Bering; prin Strâmtoarea Bering ( unde 
mica insulă rusească Ratmanov – Micul Diomede - este separată de numai câţiva 
kilometri de apă de insula Marele Diomede, aparţinând statului Alaska din SUA); 
la Oceanul Arctic, care include: Marea Ciukci (cu Insula Wrangel), Marea Siberiei 
Răsăritene (cu Insulele Novosibirsk), Marea Laptev, Marea Kara (cu insulele Novaia 
Zemlia), Marea Barenţ (cu insulele Teritoriul Franz-Josef, portul Murmansk, unde 
Marea Albă înaintează adânc în continent). 

Enclava este constituită de Regiunea Kaliningrad şi are frontiere cu: Polonia la 
sud şi Lituania la nord şi est şi are litoral la Marea Baltică. 

Porturile litoralului rusesc al Mării Baltice şi Mării Negre au acces mai restrâns 
la alte mări, decât în cazul Oceanului Pacific şi Oceanului Arctic, dar aceasta nu le 
scade importanţa. Marea Baltică asigură un acces imediat la porturile altor nouă ţări şi 
între Rusia continentală şi enclava Kaliningrad. Prin strâmtorile dintre Danemarca şi 
Suedia, Marea Baltică este legată de Marea Nordului şi oceanele din nordul şi vestul 
acesteia din urmă. Marea Neagră oferă posibilitatea accesului imediat la porturile 
altor cinci ţări şi, prin strâmtorile Dardanele şi Bosfor şi portul Istanbul, asigură 
legătura cu Marea Mediterană, iar mai departe, prin Canalul Suez şi Strâmtoarea 
Gibraltar, către oceanele Indian şi Atlantic. Marea Caspică, cel mai întins lac cu apă 
sărată, este o mare închisă, fără acces la Oceanul Planetar.
3  Sens trigonometric, denumire matematică, este antiorar, adică, în sensul invers al mişcării acelor ceasornicului ( 
acestea se mişcă de sus spre dreapta, jos, apoi spre stânga şi înapoi sus. ) – sursa : Wikipedia.org
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Se impun, totuşi, câteva consideraţii în legătură cu această poziţionare a 
Rusiei pe harta lumii: la prima vedere, totul pare absolut în regulă, de la întinderea 
excepţională, la ieşirile la mare, nu puţine, beneficiind, cel puţin la nivel statistic, de 
un litoral foarte întins. Totuşi, acest litoral imens nu poate fi valorificat, la capacitate 
maximă, aducând Rusiei beneficii minore, deoarece, cel puţin în ceea ce priveşte 
ţărmul de nord, acesta este dominat de gheaţă, de la Marea Chukchi la Marea Kara 
până în luna iunie. Navigaţia este posibilă  de-a lungul coastei abia în luna august, 
calea navigabilă rămânând deschisă până în octombrie. Începând cu această lună, 
vânturile de nord şi de nord-est împing gheţurile arctice către ţărm, închizând Mările 
Chukchi şi Laptev, după care urmează închiderea Mării Est Siberiene, şi, în cele din 
urmă, a Mării Kara, în noiembrie. În decembrie, strâmtoarea dintre Novaia Zemlia 
şi continent este acoperită de gheaţă. La sfârşitul lui decembrie sau începutul lui 
ianuarie, gheaţa se formează şi în Marea Barents. Partea de vest a Mării Barents 
rămâne neacoperită de gheaţă din pricina Curentului Nord Atlantic.

În ceea ce priveşte Marea Bering, cea mai mare parte din nordul acesteia este 
îngheţată, navigaţia fiind posibilă abia primăvara. 

De ce este nevoie să aducem în discuţie aceste aspecte? Situaţia cu totul de 
excepţie a Rusiei explică atât politica sa de expansiune din trecut (mă refer aici la 
Imperiul Ţarist, ulterior URSS ) ─ vorbim de secole de cuceriri şi anexări teritoriale 
─, cât şi politica sa actuală: toate acţiunile acestui stat sunt subordonate unui scop 
vital, condiţie esenţială pentru existenţa şi prosperitatea sa economică, acela de a ieşi 
din continent şi de  obţine acces la mările calde, care să-i favorizeze comerţul, dar 
şi un avantaj, respectiv, un confort strategic şi de securitate, considerate a fi vitale 
pentru ridicarea unor pretenţii de mare putere pe plan internaţional.  

Pentru că, după cum vom arăta, Rusia dispune de resurse deosebite, dar, care, în 
aceste condiţii geografice, sunt extrem de greu de valorificat, datorită imposibilităţii 
de a practica un transport maritim eficient (după cum ştim, transportul maritim este 
foarte accesibil, datorită costurilor reduse pe care le implică, în raport cu alte tipuri 
de transport, precum şi datorită cantităţilor mari de mărfuri, ce pot fi operaţionalizate 
relativ uşor). Şi, în situaţia în care aceste resurse uriaşe nu pot fi valorificate şi 
prin export, ţara este condamnată la înapoiere economică. Ori, o politică externă 
performantă şi un statut de mare putere pe plan internaţional nu pot fi susţinute fără 
o economie pe măsură.

Cred că aşa se cer privite lucrurile, atunci când ne referim la tendinţele de 
expansiune teritorială şi de control asupra vecinilor care au ieşiri la mări mai calde, 
navigabile pe aproape întreaga perioadă a anului, mai ales asupra Ţărilor Baltice, 
datorită accesului la Marea Baltică şi Ucrainei, datorită ieşirii la Marea Neagră, de 
care această ţară beneficiază. Pentru că, odată cu destrămarea URSS şi cu pierderea 
statelor baltice şi a Ucrainei, Rusia pierde mare parte din ieşirea la Marea Neagră şi 
la Marea Baltică, accesul fiindu-i foarte sever restrâns. 

În acest sens, Paul Dobrescu afirmă că  „Situaţia geografică a Rusiei este, 
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într-adevăr, paradoxală. O mare ţară care, prin forţă militară, s-a extins enorm, nu 
are ieşiri sigure spre Oceanul Planetar. Suferinţă clasică, «înapoierea oceanică» 
a Rusiei s-a accentuat dramatic după încheierea Războiului Rece, când a pierdut 
practic ieşirea la Marea Neagră şi importante căi de acces la Marea Baltică, între ea 
şi această mare interpunându-se statele baltice; de aceea, sunt autori care vorbesc 
despre Rusia ca despre o «fundătură continentală». Fireşte că Rusia compensează 
acest dezavantaj prin poziţia privilegiată: ea ocupă zona cea mai întinsă şi inima 
Eurasiei. Ea se situează la întretăierea nu numai a unor zone politice, ci şi a unor 
mari spaţii culturale. Ţară de dimensiuni continentale, Rusia joacă rolul de adevărat 
tampon, de placă turnantă, iar interesul lumii întregi este ca această placă turnantă să 
existe şi să funcţioneze.” 4

Tot aici trebuie încadrat şi efortul Occidentului ─ care a sesizat perfect acest 
paradox geografic şi vulnerabilităţile care decurg de aici ─, de a încercui Rusia, de 
a o sufoca în platoul continental, pentru a nu-i îngădui să redevină o mare forţă. 
Toate marile paradigme geopolitice occidentale au în centrul lor aceeaşi preocupare 
obsesivă : închiderea Rusiei în continent. La rândul ei, întreaga politică externă a 
Rusiei se axează pe tema ieşirii, cu orice preţ, din închisoarea continentală.

2. Resursele naturale  

Federaţia Rusă, în ansamblul ei, poate fi considerată ţara cu cele mai variate 
şi bogate resurse naturale de pe glob. Principalele resurse naturale sunt: petrol (zona 
Volga-Ural, Câmpia Precaspică şi Câmpia Siberiei Occidentale (poziţia a treia pe 
glob); gazele naturale (plasează Federaţia Rusă pe primul loc în lume, deţinând 
aproape 1/3 din rezervele mondiale ale acestei resurse energetice);5 cărbuni ( bazinele 
Peciora, Lena şi Enisei ) (locul trei în lume); minereuri de fier ( Ural, Podişul Valdai 
); minereuri neferoase (Ural şi Siberia); diamante, aur şi uraniu (Podişul Siberiei 
Centrale, Munţii Altari); producţia de energie electrică, Federaţia Rusă ocupă locul 
doi pe glob, după SUA, cu o structură care are proporţii comparabile; resurse de apă, 
care ocupă 0,5% din teritoriu, vorbim de „mari rezerve de apă potabilă, în condiţiile 
în care apa tinde, de asemenea, să devină o resursă esenţială, căreia nu i se acordă 
importanţa cuvenită”6; imense suprafeţe de păduri, în situaţia în care, „lemnul tinde să 
4  Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 283.
5  Harta distribuţiei globale a resurselor de gaz natural, rea lizată de „ BP Statistical Review of World Energy 2008 ”, 
indică platforma continentală a Eurasiei ca fiind cea de-a doua regiune din lume bogată în gaz natural, cu o cantitate 
de 59,41 trilioane de metri cubi. Acelaşi ra port menţionează că Federaţia Rusă este statul care de ţi ne cele mai mari 
rezerve de gaz natural dovedite la ni vel mondial, cu o cantitate de 44,65 trilioane de metri cubi pentru 2007. Pe 
teritoriul Rusiei se află 25,2% din re zerva mondială de gaz natural, iar în clasamentul pro du cătorilor şi exportatorilor 
de gaz natural, aceeaşi ţară se află pe prima poziţie. Rezervele de gaz natural ale Ru siei sunt concentrate în Siberia, 
iar cel mai mare zăcă mânt de gaze este Zapoliarnoie. Potrivit Raportului Anual pe 2007 al Gazprom, 60% din 
rezervele de gaz ru seşti şi totalitatea gazoductelor care traversează te ri to riul Rusiei, se află în proprietatea Gazprom. 
Cele mai mari cantităţi de gaz natural din Rusia sunt exportate către UE, precum şi către foste republici sovietice ( 
Ucraina, Belarus, Geor gia, Statele Baltice, Azerbaidjan ), Turcia sau Japo nia. Gazul rusesc ajunge la consumatorii 
europeni prin con ducte care tranzitează Ucraina şi Belarus.
6  Idem., p. 322.
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devină un material din ce în ce mai rar şi mai scump”7; un potenţial agricol uriaş, într-
un context în care resursele de hrană ale planetei sunt din ce în ce mai compromise.

Pentru a urmări dinamica economiei ruse, raportată la nivelul de valorificare 
a resurselor sale uriaşe, se remarcă aprecierile făcute într-un articol publicat în Eco, 
Magazin Economic, nr. 206 / 4 Februarie 2009: „economia Rusiei a fost slăbită 
de deceniile de regim sovietic (în acea perioadă, Rusia a reuşit să producă petrol, 
proiectile nucleare, puşti Kalaşnikov şi foarte puţine alte articole de interes pentru 
economiile de piaţă din Ves)t; au urmat apoi reformele implementate de fostul 
preşedinte sovietic Mihail Gorbaciov, revoluţia fostului preşedinte Boris Elţîn şi 
liberalizarea pieţelor. 

Foarte rapid, un grup de tineri oameni de afaceri, mulţi dintre ei având legături 
cu Elţîn, a acumulat averi de ordinul miliardelor de dolari profitând de puţinele 
rămăşiţe de valoare ale sistemului sovietic. În acelaşi timp, mulţi cetăţeni de rând 
au rămas cu buzunarele goale după ce şi-au pierdut locurile de muncă garantate de 
guvern. Singurele active care le-au rămas au fost apartamentele. Pentru Vest, Rusia 
anilor ‘90 a reprezentat o scenă politică fascinantă, însă nesemnificativă din punct de 
vedere economic. Într-o eră a preţurilor scăzute la petrol, bogăţia de resurse naturale 
a ţării, Rusia deţinând cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume şi aflându-se 
pe locul doi din punctul de vedere al rezervelor de petrol, nu conta. 

Statutul său de perdant economic părea asigurat în momentul în care, în 
1998, guvernul devaloriza rubla şi intra în incapacitate de plată a datoriilor. ” 8 Însă, 
„Rusia a înregistrat progrese considerabile din punctul de vedere al economiei în 
ultimul deceniu, sub conducerea preşedintelui Vladimir Putin, care a reuşit să pună 
pe picioare economia Rusiei, întărind-o în punctele cheie: sectorul petrolier şi cel 
al gazelor. Cu 20 de ani în urmă, puţini ar fi anticipat că Rusia urma să asiste la o 
perioadă de creştere accelerată într-un timp atât de scurt [ ... ]. Graţie în principal 
preţurilor ridicate la petrol, în ultimii opt ani, economia rusă s-a dezvoltat într-un ritm 
mediu anual de peste 6%. Sectorul petrolier şi al gazelor sunt în creştere, bineînţeles, 
însă de o creştere similară se bucură şi producătorii de bunuri de larg ”.9

3. Populaţia

Federaţia Rusă numără o populaţie de aproximativ 141 milioane locuitori, 
ceea ce înseamnă locul 6 în lume, alcătuind un adevărat mozaic etnic, aspect care 
comportă un potenţial de conflict extrem de ridicat: pe acest teritoriu  întâlnim 
circa 100 de naţionalităţi şi popoare: ruşi ( peste 80% ), ucraineni, ciuvaşi, başkiri, 
bieloruşi, osetini, daghestani, iakuţi, kareli etc.
7  Ibidem.
8  Ibidem.
9 Simion Mehedinţi ( 1868 - 1962 ), academician, geograf şi geopolitician român. Spirit filozofic, format la şcoala 
lui Titu Maiorescu, a desfăşurat o vastă activitate culturală ca educator al maselor şi cu deosebire al tineretului, prin 
scrierile şi numeroasele sale conferinţe ţinute în faţa studenţimii române din centrele universitare ale ţării – sursa : 
wikipedia.org
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Astfel, avem următoarele clasificări, în ceea ce priveşte concentrarea 
populaţiei pe teritoriu (densitatea), precum şi în ceea ce priveşte rata natalităţii şi cea 
a mortalităţii: în partea europeană, care cuprinde 25% din teritoriul Rusiei, trăieşte 
75% din populaţie (între 50-335 locuitori/km.2), concentrarea maximă în partea 
europeană este de 200-300 locuitori/km.2 (zona Moscovei, Petersburgului), iar în 
partea extrem nordică europeană densitatea scăzând sub 1 locuitor/km.2; concentrarea 
maximă în partea asiatică este în Uralul central (câteva nuclee) de 40 locuitori/km.2 şi 
în bazinele carbonifere (în Kuzbass) de 35 locuitori/km.2  In extremul estic siberian, 
densitatea scade până la 30 locuitori/km.2. Zone uriaşe din taiga sunt nelocuite. Astfel 
de zone se află şi în nordul ţării. Rata natalităţii este de 14,5% . Rata mortalităţii este 
de 10,5%. Populaţia urbană este evaluată la un procent de 75% din totalul populaţiei .

În ceea ce priveşte populaţia, văzută ca element al puterii unui stat, se impun 
câteva consideraţii. Mai întâi, avem celebra apreciere a lui Simion Mehedinţi10 pe care 
o întâlnim în lucrarea sa „Politica de vorbe şi omul politic”,  potrivit căreia „ puterea 
naţiunilor creşte şi scade după cum creşte şi scade populaţia lor”.11 Savantul român 
identifică, aşadar, o legătură indisolubilă între evoluţia demografică şi natura puterii 
pe care statul respectiv o pune în valoare. Urmărind mai departe paradigma propusă 
de Mehedinţi, observăm că acesta nu uită să facă referire şi la densitatea populaţiei, 
omogenitatea acesteia, precum şi la raporturile pe care populaţia majoritară le întreţine 
cu minorităţile etnice, indicatori consideraţi drept vitali pentru evaluarea puterii unei 
naţiuni12 : „ Şi dacă este o axiomă etnografică că puterea unui popor stă în raport 
direct cu desimea şi omogenitatea sa, atunci este vădit pentru orişicine că problema 
fundamentală a statului … este obsesia populaţiei. Toată legiferarea, începând cu 
cea economică, sanitară, administrativă, şcolară, bisericească şi în genere culturală 
trebuie să se învârtească împrejurul acestui punct cardinal.”13

Analizând „axioma ” propusă de Mehedinţi, Paul Dobrescu argumenta că, 
indicatorii de populaţie, adică, număr, densitate şi compoziţie etnică, fără îndoială 
că sunt extrem de importanţi „ în ecuaţia decolării, ascensiunii şi consacrării unei 
comunităţi naţionale. Este vorba nu despre o simplă prezenţă, ci de una susţinută 
de număr şi de puterea pe care o dă numărul. ” 14 Mai departe, autorul acceptă, ca 
fiind legitimă, poziţionarea populaţiei drept „ prioritatea cea mai importantă a unui 
stat”15, deoarece „ ea constituie un barometru de sănătate a corpului social. Populaţia 
creşte când o sumă de condiţii economice, sociale şi culturale sunt îndeplinite. Ea 
este, deci, prin excelenţă, un indicator sintetic. Sub acest unghi privită, creşterea 

10 Comentariu asupra lui Simion Mehedinţi – în  Paul Dobrescu Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 
2003, p.110.
11  Evident, teoria lui Simion Mehedinţi se construieşte ca urmare a investigării populaţiei româneşti, dar, prin 
extrapolare, aceasta poate fi un instrument de măsurare a vitalităţii oricărui stat, în cazul nostru, Federaţia Rusă. 
12  Comentariu asupra lui Simion Mehedinţi – în Dobrescu Paul Dobrescu Geopolitica, Editura Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2003, p.113.
13  Ibidem. 
14  Ibidem.
15  Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 318.
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populaţiei reprezintă semnul cel mai fidel al stării unei naţiuni. ”16 Şi, evident, un 
indicator de securitate.

Am ţinut să fac aceste precizări deoarece este oportun să discutăm despre un 
aspect deosebit de grav, cu care se confruntă Federaţia Rusă, ca dealtfel şi alte ţări 
îndeosebi din Europa, anume un proces destul de susţinut de scădere demografică, 
perspectivă „absolut neliniştitoare, pentru că este greu de controlat şi îndreptat, 
pentru că are loc în cel mai întins stat de pe glob şi într-un context care îi conferă 
înţeles de adevărată problemă de securitate naţională.”17

Este cunoscut faptul că, după desfiinţarea URSS, Rusia cunoaşte o acută criza 
demografică. Astfel, dacă în 1991, ea număra 148, 5 milioane locuitori, în 2007, 
populaţia ajunge la o cifră de numai 141 milioane locuitori. La rândul ei, natalitatea este 
una dintre cele mai scăzute din lume (9 la mie) şi este evident pentru toţi cercetătorii 
fenomenului că Rusia nu s-a mai confruntat cu o asemenea involuţie demografică 
decât în anii `30, anii Marii Terori, după război şi după perioada foametei. Mai mult 
decât atât, perspectiva este destul de sumbră, în sensul că, scăderea demografică este 
atât de acută, încât după estimările ONU, în anul 2050, populaţia Federaţiei Ruse va 
număra 121 milioane locuitori.

Nu mai puţin important este faptul că involuţia demografică la care este supusă 
Rusia ar putea să expună în viitor statul la o serie de revendicări teritoriale (vezi 
precedentul Kosovo, în care populaţia albaneză, devenită majoritară, a reclamat 
unilateral independenţa faţă de Serbia; nu este de ignorat nici imigraţia chineză 
în Siberia, percepută ca factor de risc în viitor), în condiţiile în care identificăm o 
adevărată expansiune demografică a statelor din vecinătate, „ situaţie care poate 
fi definită drept o ameninţare la adresa securităţii Federaţiei. După unele estimări, 
populaţia rusă va scădea în următoarele două decenii la aproximativ 120 milioane 
persoane, în timp ce populaţia Turciei va ajunge cam la acelaşi nivel. Să mai adăugăm 
că toate statele musulmane din sudul Rusiei înregistrează rate mari de creştere a 
populaţiei. Dacă ar fi să ne referim numai la populaţia musulmană de pe teritoriul 
fostei URSS, cei 50 milioane de musulmani au un număr de copii egal cu cei 145 
milioane de ruşi. Ceea ce înseamnă, aşa cum am mai spus, că pe parcursul a două 
generaţii populaţia celor două comunităţi va fi cvasiegală, urmând să se inaugureze o 
serie de procese dramatice, dacă actualele tendinţe se menţin.”18

16  Ibidem
17 Comentariu asupra studiilor demografice întreprinse de ONU, după sfârşitul Războiului Rece – în Paul Dobrescu 
Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 319.
18  Teorie geopolitică elaborată de Nicholas Spykman ( 1893-1945 ) jurnalist olandez naturalizat, profesor de relaţii 
internaţionale şi apoi director al Insitutului De Studii Internaţionale ale Universităţii Yale, unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanţi ai şcolii geopolitice americane. În linii mari, teoria lui avansează un concept nou – Rimland-ul 
(pământul de margine). Acesta constituie „ inelul ” format din ţările cu ieşire la mare, care înconjoară din cele mai 
multe părţi „ Heartland-ul ” continental, inima lumii ”, concept elaborat de britanicul Harlford Mackinder, spaţiu 
ce corespunde, în linii mari, fostei URSS, Eurasia, teritoriu ocupat în prezent, în mare parte, de Federaţia Rusă. 
Formula lansată de Spykman este următoarea : „ Cel ce domină Rimland-ul (bordura maritimă a continentului 
euroasiatic) domină Euroasia; cel ce domină Euroasia ţine în mâinile sale destinul lumii ” . Această teorie s-a 
aplicat, însă, cu succes (deşi nu era cristalizată în această formă), atât în perioada interbelică, prin faimosul cordon 
sanitar, din care făcea parte şi România, cuprinzând aşa-zisele state tampon între lumea civilizată, democratică şi 
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Cu privire la compoziția etnică şi la potenţialul de pericol de instabilitate ce 
vine din această direcţie, este elocventă aprecierea ONU, potrivit căreia „ mişcările 
de populaţie pe fostul teritoriu sovietic sunt cele mai mari, mai complexe şi cu cel 
mai mare potenţial de destabilizare din orice regiune de la sfârşitul celui de-Al 
Doilea Război Mondial … Motivele principale care au stat la baza acestor mişcări 
sunt conflictele armate, dezintegrarea Uniunii, reacţia inversă la deportările iniţiate 
de Stalin.”19

Iată că discuţia pe marginea acestui subiect este de o importanţă majoră, 
în condiţiile în care puterea unei naţiuni se află într-un raport de determinism cu 
cantitatea şi calitatea populaţiei sale. Este evident că, numai aşa ne putem explica 
o serie de măsuri de politică internă promovate de guvernele care s-au succedat 
în Rusia, dar mai cu seamă, numai aşa putem evalua obiectiv determinarea şi 
perseverenţa acestui stat de a utiliza absolut toate argumentele sale geopolitice, de 
la populaţie la teritoriu şi resurse, pentru a ieşi din platoul continental, spre mările 
calde (prioritatea dintotdeauna a diplomaţiei ruse) şi de a scăpa astfel din strânsoarea 
Anacondei20, mai actuală ca niciodată ─ tactica utilizată de puterile occidentale 
pentru a strânge şi a sufoca Rusia în masa continentală, pentru ca niciodată să nu 
mai devină o mare putere, în nici un caz o putere care să poată ameninţa supremaţia 
economică şi militară a SUA.  

După cum vom vedea mai departe, lucrurile nu stau chiar aşa, iar Occidentul 
nu are întotdeauna succes, atunci când vine vorba de Rusia, deoarece, chiar dacă 
asistăm la o scădere dramatică a populaţiei ruse, nu putem să trecem uşor cu vederea 
peste calitatea acestei populaţii, anume peste moralul său, cu totul excepţional, peste 
acele trăsături care alcătuiesc ceea ce numim „caracter naţional”, adică acel complex 
de însuşiri prin care caracterizăm, îndeobşte, un popor ca fiind brav, resemnat, curajos 
sau, dimpotrivă, leneş, fricos, laş etc.

4. Moralul populaţiei şi nostalgia după trecutul imperial

Atunci când vorbeşte despre „ Maica Rusia ”, Victor Erofeev, unul dintre cei 
mai talentaţi scriitori ruşi contemporani, ne supune atenţiei un spaţiu al misticismului, 
haosului, mesianismului, mizeriei, disperării, superficialităţii, dar, în egală măsură, un 
spaţiu al renaşterii, al regenerării permanente, având ca sursă „ un patetism înflăcărat 
şi nostalgic”. Rusia devine, în această viziune,  Pasărea Phoenix, aceea despre care 
se spune că ar învia din propria ei cenuşă.

Pe aceeaşi linie, Tatiana Tolstaia face o introspecție dură, fără menajamente, în 
ceea ce numim, îndeobşte, „ sufletul rus ”, creionându-l într-un limbaj de o plasticitate 

Rusia Sovietică, dar şi în perioada Războiului Rece şi, foarte important, după cum se vede, se aplică şi în prezent, 
continuând izolarea, indiguirea şi sufocarea Rusiei în continent, aşadar, într-un spaţiu controlat – informaţii culese 
din Sergiu Tamas, Geopolitica – o abordare prospectivă, Editura Noua Alternativă, Bucureşti, 1995, pp.89-91.
19  Victor Vladimirovici Erofeev, Enciclopedia sufletului rus, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2003
20 Tatiana Tolstaia ( în rusă : Татьяна Никитична Толстая; nascuta in  1951 în Leningrad ) este una dintre cele mai 
reprezentative voci a intelectualitatii contemporane ruse.
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absolut năucitoare : „ Dacă mi-ar fi fost hărăzit ca toată viaţa să trăiesc numai în 
Rusia, să vin în contact numai cu ruși, sigur m-aş fi spânzurat. Şi nu pentru că nu-mi 
plac rușii sau pentru ca i-aş considera neinteresanți, dimpotrivă. Nu cunosc nimic 
mai interesant, paradoxal şi contradictoriu decât rușii. Rusia e un mare ospiciu, pe 
ușa căruia atârnă un mare lacăt de hambar, în schimb nu are pereți; în care tavanul e 
foarte scund, iar sub picioare, în locul podelelor, e hăul; în care doctorii şi-au pierdut 
mințile, iar pacienții care, în felul lor, înțeleg cum stau lucrurile, se prefac a fi nebuni 
şi nu pentru hatârul doctorilor, ci pur şi simplu pentru ca așa e mai interesant, mai 
comod şi mai fantastic; unde coșmarurile şi fanteziile nocturne se materializează 
până a deveni palpabile, iar obiectele simple, aflate la indemnă, necesare, privite de-
aproape se dovedesc a fi iluzorii şi imateriale; întinzi mana - ceaţă. 

E cu neputință să hoinărești prin casa aceasta, bizuindu-te pe un itinerar şi 
sperând să ajungi într-un loc prestabilit; în universul rusesc logica nu există, ușile nu 
se deschid cu cheia, ci cu descântece, scările sunt doar desenate, schemele labirintului 
se modifică fără nici un avertisment. Cel mai bun ghid al Rusiei ar fi un bedekker 
(n.n. ghid, în germană ) ilustrat de Escher,21 cu indicatori de direcție concepuți de 
Kafka, Beckett si Ionesco.

Şi, dat fiind ca n-ai unde şi de ce te urni din loc, iar timpul nu are dimensiune 
şi direcție, pretențiile faţă de Rusia (faptul că a cucerit jumătate din lume, a supus şi 
a oprimat nenumărate popoare, se face vinovată de stagnarea în economie, a distrus 
culturile populațiilor subjugate, ba si pe a sa proprie ), din punctul rusesc de vedere, 
n-au nici un temei, fiind relative. Ce pretenții pot exista, doar Einstein v-a explicat 
totul! Numai din punctul vostru de vedere, din punctul de vedere al observatorului 
din afară, Rusia s-a întins de la un ocean la altul pentru că voi, cu logica voastră 
occidentală liniară, credeți în punctele cardinale ale universului, în roza vanturilor, în 
presiunea atmosferică, în mile si kilometri. Dar din punctul de vedere rusesc, noi ne 
aflam AICI. Ne deplasăm cu o mie de mile, si din nou suntem AICI. Noi nu credem 
în aritmetică. Unde suntem noi, acolo e AICI. Nu-i totuna unde anume?... E absurd să 
se vorbească de stagnare, pentru că noi trăim ACUM, pe când stagnarea e un proces, 
iar noi nu înțelegem procesele. E absurd să se vorbească de distrugerea unei catedrale 
frumoase. IERI era,  ASTĂZI, nu-i. Dar se poate spune şi invers: ASTĂZI nu-i, dar 
IERI era. Iar ALALTĂIERI, iarăși nu era. Așadar, ALALTĂIERI nu se deosebește 
prin nimic de ASTĂZI, iar IERI e doar un capricios plescăit de val, a bolborosit 
si s-a dus. Poate va bolborosi iarăși. Poate (avosi – “ o fi “, expresie dragă rușilor, 
însemnând nici da, nici nu, nici la dreapta, nici la stânga, nici înainte, nici înapoi ).”22 

21 Maurits Cornelis Escher, cunoscut şi după iniţialele sale, M.C. Escher (1898 –1972), artist plastic, gravor şi 
grafician olandez, autor a 448 litografii, gravuri si gravuri din lemn şi peste 2000 de desene si schite. Like some of 
his famous predecessors, - Michelangelo, Leonardo da Vinci, Dürer and Holbein-, MC Escher was left-handed. Cele 
mai cunoscute lucrări ale sale au ca punct de plecare obiecte imposibile şi iluzii optice. A locuit mult timp la Haga, 
Olanda, unde a fost deschis un muzeu în cinstea sa, Muzeul Escher - in Wikipedia.org
22 Tatiana Tolstaia, Universul rus, articol scris pentru cotidianul The Guardian, care a solicitat scriitorilor din diferite 
ţări o serie de articole pe tema conștiinței naționale şi preluat în româneşte de Adevărul literar si artistic – in www. 
Scribd.com 
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Cu alte cuvinte, întâlnim aici, la fel ca în scrierile lui Victor Erofeev, același 
univers haotic, halucinant, mistic, mișcându-se după legi proprii care scapă unei 
coerenţe occidentale liniare, coerenţă măsurabilă, care se raportează, firesc, la 
parametri tehnici, matematici. Aici, spune autoarea, este patria literaturii, a unui 
popor «căzut intr-o stranie letargie şi reverie, în visare poetică“. “Rusii înșiși “, spune 
Tatiana Tolstoia, “nu pricep ce se petrece cu ei“23, viața lor desfășurându-se în jurul 
a trei întrebări blestemate : “ce-i de făcut ? cine-i de vină ? şi când va sosi ziua cea 
adevărată ?”. Se poate identifica, așadar, fatalismul şi mesianismul acestei populații, 
care așteaptă la nesfârșit ziua cea mare, cea adevărată, menita să o mântuiască şi să 
așeze lucrurile în ordine. 

Mai mult decât atât, Tatiana Tolstaia oferă o explicație cel puțin inedită în 
legătură cu apetitul rusesc pentru cuceriri şi rapturi teritoriale, al căror izvor s-ar găsi 
tocmai în poezia şi patetismul sufletului slav: “Rusii par a fi mereu triști, sunt atrași 
de depărtări, de plaiuri necunoscute, dar nu se pot urni din loc. Iar dacă, din când în 
când, ceva se trezește în ruși, dinamismul, elanul,… atunci ei se reped agresivi, fără 
nici un sens, să înșface, să cucerească, sa supună, să distrugă, să jefuiască - pentru 
ca mai apoi, când elanul va fi trecut, se va fi potolit, să privească descumpăniți la 
teritoriul cucerit, devastat, şi să se întrebe: şi, mai departe? Şi, de ce? Iar acuma, 
încotro? - şi să disprețuiască popoarele care s-au lăsat cucerite, şi să disprețuiască 
ţările îndepărtate, pentru că dintr-un dulce vis s-au prefăcut într-o realitate brutală, 
terfelită. Si oare nu de aceea sunt atrași rușii de lungi expediții – militare sau pur şi 
simplu turistice – pentru că drumul, lung până la infinit, lasă sufletul să se legene 
în senzația falsă a unei activităţi care, chipurile, se desfășoară, în conștiința falsă a 
unui ţel care, chipurile, va trebui atins, iar alternanta peisajelor, a imaginilor colorate 
reușește chiar să le creeze iluzia scurgerii timpului. “24

Ca un comentariu personal, pot să spun că este destul de deplasat, totuși, să 
punem la baza milioanelor de victime ale stalinismului (este numai un exemplu, 
întrucât nici Imperiul Țarist nu s-a remarcat prin pioșenie şi blândețe faţă de 
propria populație), firea poetică a rușilor, să considerăm ca subjugarea popoarelor 
şi teritoriilor vecine nu sunt decât o formă de “letargie, reverie şi visare poetică“. In 
fond, vorbim despre o istorie mânjită de la un capăt la altul cu sânge şi marcata de 
teroare. Dar, din păcate, toată istoria lumii este aşa. Ceea ce ar putea să ţină totuși 
de “latura poetică” a rusului este acceptarea pe propria spinare a terorii, cu destulă 
seninătate, dacă nu chiar cu un fatalism extrem. Mulți analiști, încercând să găsească 
o explicație pentru atrocitățile comise în perioada comunistă, au ajuns la concluzia 
ca populația din spațiul fostei Uniunii Sovietice a suportat de o manieră de-a dreptul 
dostoievskiană teroarea, ca făcând parte din propriul destin, pedeapsa pe care trebuie 
musai s-o suporte, deoarece numai așa poate ajunge la mântuire. Pe bună dreptate, 
s-a spus ca “Maica Rusia“ a dezvoltat o monstruoasă fascinație pentru teroare.

23  Ibidem.
24  Ibidem.
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La rândul sau, Emil Cioran, în „Schimbarea la faţă a României” ─ lucrare din  
„tinereţea sa legionară” (de remarcat că aproape întreaga intelectualitate românească 
de referinţă din perioada interbelică este legionară : Mircea Eliade, Emil Cioran, Nae 
Ionescu etc.), extrem de controversată, renegată chiar de autor (asta nu înseamnă că 
nu întâlnim în operă idei interesante, care pot fi exploatate într-un mod creator) ─ , 
vorbeşte despre mesianismul poporului rus, despre destinul lui în secolul al XIX-lea, 
secol care „vădeşte o conştiinţă turburată şi profetică, o adevărată isterie mesianică.”25 

Cioran are o explicaţie destul de inedită, dar plauzibilă, în egală măsură, a 
comportamentului rus, raportându-l la istorie : „Orice popor care intră în istorie, 
când celelalte sunt în maturitate, suferă de un dezechilibru provocat de inegalităţile 
de nivel istoric. Rusia se năştea la viaţă, după ce dormise — întocmai ca România — 
secole întregi. Nu i-a rămas altceva de făcut decât să ardă etapele. Ea n-a cunoscut 
Renaşterea, iar Evul Mediu rusesc a fost întunecos, nespiritual.”26 

Mai mult decât atât, acest mesianism continuă să facă o nesperată carieră şi în 
perioada comunistă, „bolşevică”, după expresia autorului : „Chiar dacă bolşevismul 
a dat Rusiei un orizont teoretic mărginit, amplitudinea respiraţiei sufleteşti a rămas 
aceeaşi. Visul unei dominaţii universale, pe care unii slavofili l-au conceput de-a 
dreptul grotesc, sub domnia ţarului şi a papei, reînviind Constantinopolul ca un nou 
centru al lumii, s-a continuat în bolşevism, cu altă ideologie, dar nu mai puţin fantastic. 
Mai repede vor dispărea ruşii de pe glob, anulaţi fiziceşte, decât să abandoneze ideea 
menirii lor.”27 De fapt, fiecare popor va dispărea din lume de vreme ce nu-şi mai 
cunoaşte menirea.

Ce trebuie să înţelegem de aici ? Dincolo de expunerea, fără îndoială, pitorească 
şi îndrăzneaţă a problematicii civilizaţiei ruse şi a importanţei acesteia în lume, 
dincolo de stilul entuziast, de tinereţe ─ care, pur si simplu, curge şi sfidează, adesea, 
regulile expunerii ştiinţifice, făcând rabat de la principiul rigurozităţii ─, identificăm, 
totuși, elemente importante. Când vorbim despre nostalgiile imperiale ale populaţiei 
ruse actuale, nu ne referim strict la cazul URSS şi la perioada comunistă. Dimpotrivă, 
URSS este văzut, mai degrabă, ca un cadru care a permis continuarea, sub o altă 
formă ideologică, evident, a aspiraţiilor imperiale ale Rusiei Ţariste. În fond, între 
Imperiul lui Petru cel Mare şi URSS nu este decât o diferenţă de ideologie, de sistem 
politic. În rest, întinderea geografică, precum şi aspiraţiile de dominaţie asupra lumii 
rămân aceleaşi. Aici vorbim despre atitudinea unei populaţii care mereu s-a văzut pe 
sine, ca făcând parte dintr-un plan măreţ. Şi în asta constă mesianismul despre care 
vorbeşte Emil Cioran. 

Paul Dobrescu identifică si el o altă dimensiune a mesianismului rus, anume  
„mesianismul panslavist, care avea în vedere rolul ruşilor în protejarea slavilor din 
alte teritorii, cu deosebire din Balcani. Este adevărat că între cele două dimensiuni  
(n.n. mesianismul religios şi cel panslavist) nu se pot face distincţii clare. Slavii din 
25  Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 11.
26  Ibidem.
27  Ibidem.
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Balcani sunt şi ei de religie ortodoxă. Prin urmare, invocarea unui motiv religios 
– protejarea credincioşilor ortodocşi – sau panslavist – protejarea slavilor din alte 
teritorii – nu exclude existenţa unor adânci raţiuni geopolitice, extinderea influenţei 
ruseşti propriu-zise.”28 

Tot aici încadrăm şi mult-mediatizata iubire a ruşilor pentru Stalin: ei nu-l 
iubesc pe Stalin comunistul, ci pe liderul, „tătucul” autoritar care a făcut din Uniunea 
Sovietică o putere mondială. Aşadar, sunt de părere că este total greşit să considerăm 
că întreaga populaţie a fostei URSS are nostalgii marxiste, mai degrabă este corect 
să afirmăm, că, la nivelul mentalului colectiv, perioada comunistă este asociată cu 
câştigarea Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi cu o politică externă grandioasă, 
de dominare a unei bune părţi a lumii. 

Această problemă a fost dezbătută destul de intens în presa noastră, care 
încadrează de multe ori eronat aceste sentimente ale populaţiei ruse faţă de trecut. 
Există însă şi articole care identifică în mod corect şi pertinent sursa disperării morale 
şi a sentimentului de frustrare şi neputinţă pe care îl încearcă, de aproape două 
decenii, acest popor, care, prin prăbuşirea URSS, se vede văduvit de propria identitate 
naţională: „Unii observatori susţin că actuala iubire a ruşilor pentru stalinism şi larga 
aprobare a metodelor lui Putin sunt o reflectare a disperării morale, materiale, psihice, 
post-socialiste. Poporul rus şi liderii săi au o adâncă nevoie să se simtă mai bine în 
legătură cu ei înşişi şi cu ţara lor … . Pentru mulți ruşi, dizolvarea sistemului politic 
sovietic şi spargerea imperiului au dus la sentimentul pierderii identităţii naţionale. 
Prin renunţarea la comunism, credinţele a milioane de cetăţeni sovietici au devenit 
goale de conţinut. Eliminarea trecutului lor le-a negat sacrificiile făcute zeci de ani 
de-a rândul. În acelaşi timp, declararea independenţei Rusiei în 1990 a reprezentat, 
pentru mulţi, punctul cel mai de jos în istoria ţării. «Independenţa» a fost urmată 
de ani în care anarhia a fost un pericol real, când peste 50% din populaţia Rusiei, 
inclusiv profesorii, oamenii de ştiinţă, doctorii şi Armata, au constatat o scădere a 
standardului de viaţă, în vreme ce multe alte milioane de persoane s-au trezit în afara 
graniţelor Federaţiei Ruse. În aceste condiţii, singurul lucru care ar mai putea da 
ruşilor un motiv de mândrie este istoria, care a transformat Uniunea Sovietica într-o 
putere mondială, şi pe care publicul o asociază cu numele lui Stalin.”29

La rândul său, Fiodor Lukianov, analist al revistei „ Rusia în politica mondială 
”, comentează : „Rusia recunoaşte aceste noi frontiere, dar, din punct de vedere 
psihologic, acestea încă nu există”.30

„În 1991, când s-a destrămat Uniunea Sovietică, s-a încheiat o perioadă istorică 
al cărei început datează, practic, din timpul lui Petru cel Mare şi care a însemnat 
două-trei secole de expansiune aproape continuă. Multe dintre problemele cu care 
se confruntă Rusia, elemente ale comportamentului său pe scena internaţională, se 
explică prin acest fapt”31, apreciază, la rândul său, istoricul francez Laurent Rucker. 
28  Paul Dobrescu Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 293.
29  Ana Ilie, Reabilitarea lui Stalin – sursa :  http://www.phg.ro/stire.php?id=27820&cat_id=35
30  Ruşii plâng după URSS  ( sursa : ttp://stiri.rol.ro/content/view/26242/2/)
31  Ibidem.
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În acelaşi sens, Paul Dobrescu consideră că „cea mai delicată problemă (n.n. 
cu care se confruntă Rusia, în ceea ce priveşte mentalul populaţiei) este totuşi cea a 
trecerii de la statul imperial la cel postimperial. Este delicată pentru că, de trei sute 
de ani, ruşii trăiesc în minte cu ideea imperială, care le oferea un fel de compensaţie 
pentru greutăţile şi lipsurile vieţii cotidiene. De data aceasta, prăbuşirea imperiului a 
fost însoţită de o prăbuşire a nivelului de trai şi chiar a securităţii personale. A dispărut 
şi «aroma ideologică» pe care o răspândea, totuşi, existenţa imperiului: suferim, 
dar cel puţin suntem mari şi temuţi. De aceea, populaţia este tentată să privească 
dispariţia imperiului ca pe o pierdere, ca pe o tragedie, mai mult, ca pe un «complot» 
pus la cale (n.n. de Occident) pentru a dezmembra un regim şi o naţiune. ”32 

Faptul că destrămarea imperiului rus este pusă pe seama unui complot 
orchestrat de lumea occidentală ( n.n. percepţie nu în totalitate falsă, de altminteri 
) pune în evidenţă o realitate îngrijorătoare: poporul rus se simte înşelat, abandonat 
şi forţat să părăsească un statut de putere şi de prestigiu, pe care se învăţase să-l 
considere ca fiind legitim. Sentimentul acut de umilire şi abandon pe care-l trăiește 
acest popor nu-i dă altă opţiune, decât aceea de a se refugia în amintirea gloriei de 
altădată.

Această situație este apreciată de Tatiana Tolstoia drept o adevărată tragedie, 
în care sentimentul iubirii de patrie este prost înțeles și denaturat în mod voit, iar 
interesul poporului rus față de alte popoare neruse este considerat drept ambiție de a 
le cuceri și supune: «... viața însă fracturează societatea noastră, țara noastră, istoria 
noastră și viitorul nostru nu pe acele falii cum am dori noi. Sentimentul firesc de 
dragoste de patrie e astăzi uzurpat și terfelit de ipochimenii șovini; sentimentele 
de simpatie și interes față de popoarele neruse, și acestea tot atât de firești, sunt 
luate de aceste națiuni drept veleitarism imperialist”. Termenul de ruși” se aplică cu 
dublu și triplu standard: nu numai că nu există un înțeles comun privind conținutul 
acestui termen, dar chiar și utilizarea lui este tot mai des percepută cu suspiciune și 
dezavuare. Identificarea de sine e dificilă: limba, etnosul, teritoriul si istoria - totul e 
contestat și pus la îndoială. Pe scurt, acum e un timp când, în acest haos, încercarea 
de autodeterminare se face individual, de către fiecare, dar, oricare ar fi rezultatul 
acestei autodeterminări pentru fiecare om în parte, el va fi ridiculizat, blamat sau pur 
si simplu considerat ca ilegitim și nu doar de adversar, ci, poate, si de prieten.

Când un om pe care-l respect foarte mult m-a întrebat cum îmi definesc eu 
locul in acest balamuc rusesc, i-am răspuns că eu mă consider a fi un patriot fără 
naționalism și, în același timp – un cosmopolit fără imperialism. Uite, de asta – a 
spus el –, voi, rușii, sunteți în același timp și șovini, și imperialiști. Trist. El nu mă 
înțelege pe mine, iar eu nu-l înțeleg pe el.”33

Am spus la începutul acestui studiu că unul dintre cele mai importante elemente 
ale puterii unui stat îl reprezintă elitele sale, fiind îndeobşte cunoscut că vocea unei 
societăţi este vocea elitelor, iar atunci când elitele dorm, doarme şi societatea. Voi 
32  Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003,  p. 299.
33  Tatiana Tolstaia, Universul rus, articol scris pentru cotidianul The Guardian in www. Scribd.com 
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aduce în discuţie, de data aceasta, preocupările elitei intelectuale ruse pentru a oferi 
o susţinere doctrinară acestei politici care, pe plan intern, vizează renaşterea şi 
reconstrucţia statului rus, iar pe plan extern, redobândirea statutului de mare putere, 
pierdut după 1991.

Astfel, identificăm ca o mişcare politică extrem de importantă în Rusia 
contemporană, eurasiatismul, orientare care nu este nouă (ea este semnalată în sânul 
emigraţiei ruse, în jurul anului 1921), dar care, datorită sentimentului de frustrare, 
generalizat la nivelul întregii societăţi, cunoaşte un reviriment spectaculos. 

Comentând acest aspect, Paul Dobrescu insistă asupra implicaţiilor deosebite 
pe care le implică renaşterea eurasiatismului, argumentând că acesta pleacă de la 
următoarea premisă:  „Rusia formează un spaţiu aparte ancorat în cele două continente, 
dar având o identitate precisă, inconfundabilă. Poziţia geografică particulară ar trebui 
să dicteze ... o politică distinctă care să conserve identitatea Rusiei. ”34 Eurasia  „este 
o lume aparte, distinctă […]. Rusia ocupă cea mai mare parte a acestui spaţiu, care nu 
este împărţit între două continente, ci formează un al treilea, independent şi care nu are 
numai un sens geografic.”35 La rândul sau, Henry Kissinger aprecia că eurasiatismul 
postsovietic se bazează pe ideea de „unicitate” a Rusiei şi că aceasta (n.n. Rusia) se 
află în cadrul unor graniţe care nu au precedent istoric. Ca şi Europa, ea va trebui să 
consacre cea mai mare parte a energiei sale pentru a-şi defini identitatea.” 36 

Este interesant de remarcat faptul că, în viziunea unei mari părţi a acestei 
elite intelectuale, Rusia are în prezent misiunea strategică de a articula, din punct de 
vedere geopolitic, o alternativă la atlantism37, acţiune care, însă, trebuie concepută 
de o manieră grandioasă, raportată la spaţiile mari: Rusia nu poate avea decât planuri 
măreţe, de reconfigurare (evident, în favoarea sa) a balanţei de putere pe plan global.

Voi aduce în discuție, în acest sens, teoria lui Alexandr Dughin, geopolitician 
rus de marcă, dezbătută pe larg în Tratatul de geopolitică al lui Ilie Bădescu, teorie 
potrivit căreia, în condițiile în care, din punct de vedere geopolitic, Rusia este nucleul 
heartland-ului, pot fi identificate «două constatări generale: a) heartlandul este un 
spaţiu disputat de puteri continentaliste, care se înfăţişează ca tot atâtea „mari spaţii 
geopolitice virtuale”; b) heartlandul este disputat de cele două mari puteri geopolitice 
care trec conflictul lor asupra întregii lumi: puterile continentaliste sau telurocratice 
(n.n. puterile terestre) şi puterile atlantiste sau talasocratice (n.n. puterile maritime). În 
temeiul celei dintâi constatări, Dughin precizează că aceeaşi arie a heartland-ului este 
disputată de patru Mari Spaţii geopolitice virtuale, după cum urmează: Marea Rusie 
(Eurasia rusească), China, cu expansiune spre Nord, Europa de Mijloc (cu Drang 
34  Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p.295.
35  Françoise Thom, „ Eurasisme et neo-eurasisme ”, Commentaire, nr. 66, 1994 –  în Paul Dobrescu, Geopolitica 
Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 295.
36  Henry Kissinger, op. cit., – în Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 200, p. 25.
37  Atlantismul este o doctrină geopolitică care-şi trage numele de la „ Carta Atlantică ” şi care susţine cooperarea 
între statele europene şi nord-americane cu privire la problemele politice, economice şi de apărare. Constituie 
premiza fundamentală pentru Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord ( NATO ), pactul strategico-militar care 
leagă Europa de Statele Unite ale Americii. Printre ţările cele mai atlantiste din Europa se numără Marea Britanie 
dar şi cele din Europa de Est, în special Polonia şi România 
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Nach Osten)38, Blocul islamic cu înaintare spre Asia Centrală” .39 Alexandr Dughin 
identifică dincolo de competiția dintre puterile continentale, ceea ce el numește “ 
mondialism atlantist“40, care ar constitui, în fond, provocarea cu adevărat măreață 
căreia Rusia trebuie să-i facă faţă, întreaga paradigmă reducându-se la opoziția 
continentalism eurasiatic-atlantism. De fapt, vorbim despre o variantă modernă a 
teoriei lui Mackinder, potrivit căreia, așa cum deja am arătat,  istoria umanităţii s-a 
desfăşurat perpetuu sub incidenta conflictului între puterile terestre şi cele maritime. 

Ca şi în teoria lui Attali, marcată de accente mesianice cu privire la puterea 
americană şi rolul dominant pe care aceasta trebuie să-l joace în lume, identificam 
şi la Dughin acelaşi mesianism, atunci când vorbește despre necesitatea ca Rusia 
să se opună atlantismului. Geopoliticianul rus spune într-un mod magistral: “o 
Eurasie nerusă este imposibilă fără lichidarea poporului rus, ceea ce, conchide el, e 
imposibil”.41

În ceea ce privește dezbaterile aprinse din rândul elitelor intelectuale ruse, 
cu privire la rolul pe care Rusia ar trebui să-l joace în viitor, într-o încercare 
evidentă de definire si regăsire a unei identităţi pierdute odată cu colapsul comunist, 
Dughin argumentează că, deşi în societatea rusă contemporană s-au articulat, in 
acest sens, două proiecte, respectiv, proiectul liberal (pro-occidental) si proiectul 
sovieto-ţarist, identificat ca fiind anti-occidental, acestea nu sunt decât rateuri, o 
veritabilă “înfundătură pentru poporul rus” (primul prevede “ştergerea treptată a 
particularităţilor naţionale ale ruşilor în era cosmopolită”, al doilea “se grăbeşte să 
renască naţiunea şi statul sub acele forme şi structuri istorice care i-au condus pe ruşi 
la eşec”).42

Varianta pe care Alexandr Dughin o propune se vrea a fi una pragmatică, 
lipsita de conținut ideologic, articulată strict pe argumentele geopolitice ale Rusiei. 
Astfel, subliniază Dughin, “… astăzi, ruşii nu au un stat”. Federaţia rusă nu are istorie 
statală, hotarele ei sunt întâmplătoare, orientările culturale sunt tulburi, regimul 
politic e instabil şi confuz, structura economică este fragmentară şi dezorganizată, 
38  Drang Nach Osten  - faimosul „drum spre răsărit” promovat de Karl Haushofer ( 1869 -1946 ), figura centrală a 
geopoliticii germane care s-a raportat permanent la Halford Mackinder şi la proiecţia dezvoltată de acesta asupra 
Eurasiei. Preocupat de pericolele ce ameninţau Germania, din acest punct de vedere primejdia venea din partea 
puterilor care controlau navigaţia maritimă, Haushofer a analizat şi configurat liniile de forţă ale distribuirilor 
cultural politice. Astfel, geopoliticianul german s-a arătat convins că doar o alianţă contrabalansatoare a Germaniei 
cu Rusia, chiar şi Sovietică, şi Japonia putea asigura ţării sale supravieţuirea ca mare putere. Așa se explică opoziţia 
lui Haushofer faţă de războiul cu Uniunea Sovietică. Cu toate că, prin conceptele promovate de el   Lebensraum 
(spatiul vital) şi Drang nach Osten  (drumul spre est), care urmau să asigure constituirea unui Kulturboden german 
compact ( difuziunea veritabila a culturii germane), a oferit lui Hitler o bază ideologică, ulterior s-a pronunţat în 
favoarea unei reorientări a expansiunii germane spre sud, sud-est (Drang nach dem Süden). Conştient de prejudiciile 
aduse disciplinei pe care a slujit-o o viaţă, datorită aservirii ei regimului nazist în anii treizeci el a arătat că obiectivul 
său este de a oferi Germaniei o gândire politică superioară, Wehr-geopolitik (geo-strategie), Haushofer a încercat 
să disculpe geopolitica într-o ultimă lucrare antumă, publicată în noiembrie 1945, Defence of German Geopolitics
39  Comentariu asupra lui A. Dughin – în Ilie Badescu, Tratat de geopolitică, vol 1 Bucureşti, Editura Mica Valahie, 
2004, pp. 183-184.
40  Ibidem.
41  Ibidem.
42  Ibidem.
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harta etnică este eterogenă”. Structurile geopolitice care s-au format prin inerţie, 
după destrămarea URSS, sunt întâmplătoare şi instabile. Ce este Federaţia Rusă? 
Urmaşa şi succesoarea de drept a URSS? Un stat regional? Un stat multinaţional? 
Federaţie interetnică? Jandarmul Eurasiei? Pion în proiectele americane? Sumă de 
teritorii menite să se destrame în continuare?” O Rusie succesoare ar fi tot una cu 
un stat care şi-ar reafirma pretenţiile mondiale; O Rusie regională n-ar fi mai mult 
decât un stat regional secundar. În toate celelalte variante Rusia ar fi doar un câmp 
de experienţe separatiste. Concluzia şi totodată avertismentul lui Dughin: “Federaţia 
rusă nu reprezintă Statul Rus integral”.”43

Întrebarea îngrijorătoare care se ridică este, evident, aceea că, dacă nimic din 
toate acestea, aparent, nu se armonizează cu realitatea geopolitică a Rusiei, atunci 
unde ajungem ?  Ce este, totuși, Rusia, în condițiile în care am acceptat ideea ca 
aceasta ar avea o vocație geopolitică (se pare că ideea mesianică ne urmărește 
neîncetat) ? 

Răspunsul lui Alexandr Dughin este, de data aceasta, fără echivoc, observându-
se, dacă nu neapărat o încărcătură ideologică, atunci, în mod sigur, una profund 
religioasă, mistică, într-un cuvânt o abordare profetică a identităţii Rusiei, pe fond, un 
îndemn adresat poporului rus de a-şi căuta identitatea pierdută în istoria lui, în cultura 
lui, adică în acele dimensiuni care îi atestă, fără îndoială, o remarcabilă unicitate :  

- « poporul rus şi nu statul sau o altă formulă, cum ar fi, bunăoară, aceea a 
federaţiei, reprezintă centrul concepţiei geopolitice a Rusiei;

- poporul rus e singurul subiect politic stabil, singura realitate organică;
- poporul rus a fost axa care a servit la crearea mai multor state: cnezatele slave 

de răsărit (până la Rusia moscovită), Imperiul lui Petru I şi blocul sovietic;
- poporul rus este baza etnică a acestor formaţiuni statale atât de diferite;
- poporul rus şi-a exprimat elanul sufletesc în diverse formule geopolitice ( 

după fiecare cutremur al istoriei );
- poporul rus reprezintă Rusia, nu ca stat, ci ca potenţă geopolitică;
- poporul rus înclină spre asimilarea tuturor spaţiilor eurasiatice; interesele 

Rusiei ţin de întinderile Eurasiei;
- poporul rus este purtătorul unui tip special de religiozitate, diferită de cea 

catolico-protestantă şi de civilizaţia postcreştină;
- antiteza culturală a Rusiei e Occidentul întreg.
Rusia nu a voit un stat monoetnic, ci a năzuit către o misiune universală, un 

Imperiu care să cuprindă un conglomerat de popoare, culturi, religii, regimuri.” 
Poporul rus are la baza existenţei sale o perspectivă “soteriologică”44, de scară 
planetară, constând nu în tendinţa spre “lărgirea spaţiului vital al ruşilor, ci în 
orientarea spre consolidarea unei concepţii despre lume de tip rusesc ( … ) care 
43 Ibidem
44  soteriologic,  referitor la soteriologie - s.f., capitol al dogmaticii creştine care tratează despre mântuirea prin jertfe 
benevole. (cf. fr. sotériologie < gr. τό σωτήριον = mijloc de salvare ( > salvare, eliberare), s.n. al lui σωτήριος = care 
salvează, care protejează < ό σωτήρ = salvator, eliberator + suf. –logie ), Florin Marcu si Constant Maneca, Dicţionar 
de neologisme,  Editura Academiei, Bucureşti, 1986.
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pretinde ultimul cuvânt în istoria lumii”. Misiunea aceasta are o componentă 
eshatologică45: sarcina supremă a naţiunii ca “popor credincios”. „A-i lipsi pe ruşi 
de această credinţă eshatologică este egal cu castrarea lor spirituală, precizează 
Dughin”. “Dreptul contemporan universalist ( care copiază în linii mari dreptul 
roman ) recunoaşte în calitate de subiecte politice doar statul şi individul”. De aceea 
există “codul drepturilor statelor” şi ale “omului”, pe când noţiunea de “drepturi ale 
poporului” lipseşte “.46

Concluzie

În concluzie, recomand şi insist asupra acestor abordări ale elitei intelectuale 
ruse, mai cu seamă asupra modelului oferit de Alexandr Dughin cu privire la 
misiunea civilizatoare universală spre care poporul rus se simte îndreptățit să aspire, 
îndreptându-si privirea spre alte popoare, culturi, religii, regimuri etc., într-o viziune 
integratoare,  atunci când se impune să analizăm elemente de psihologie a populaţiei 
ruse, elemente care, depistate şi raţionalizate în mod pertinent, pot explica şi legitima 
eforturile acestei societăţi şi a elitelor sale, de a reconstrui statul rus şi de a-i recâştiga puterea 
şi prestigiul pe plan internaţional.

Aşadar, arhitectura de putere a Rusiei are, în structura sa de rezistenţă un uriaş 
fundament geopolitic. 

45  Eshatologic, referitor la escatologie – s.f., totalitatea conceptiilor religioase referitoare la soarta finala a lumii 
si a omului; din fr. eschatologie – in Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Academia Română, Institutul de 
Lingvistică „ Iorgu Iordan ”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 347.
46  Comentariu asupra lui A. Dughin – in Ilie Badescu, Tratat de geopolitica, vol 1, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 
2004, p. 187.
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Drd. Cristina VASILE MARDALE1

Abstract

Border organized crime (BOC) is considered by experts in the field, the 
scourge of modern society. Information, international relations and economy 
are the first to have already acquired by virtue of objective tendencies, 
international and even global scale.

Areas such political boundaries but did not ignore conduct, on the one 
hand, a human community and solidarity, on the other hand, a new relationship, 
a new architecture that tends to unity and complementarily. Organized crime 
is, at present, a danger for all states.

Define the concepts of organized crime and corruption is very important 
for understanding the socio-political dimensions and implications of each 
segment of crime, the adoption of effective strategies and tactics to eradicate 
their. In this regard, we must recognize that modern scourge, with profound 
implications worldwide, require an antidote as we have an obligation to find 
and to use both a combat and as prophylaxis.

Cuvinte cheie: criminalitate, transfrontalieră, trafic, ilegal, migraţiune, droguri, 
terorism

În ceea ce priveşte ţara noastră, România, aflată în „perioada de tranziţie”, cum 
ne-am obişnuit să-i spunem, traversează, de fapt o perioadă de profunde transformări, 
în plan legislativ, economic şi social. Legi abrogate fără discernământ şi fără a se 
pune altele în locul lor, doar pentru că erau emanaţia unui alt „regim”, au creat în 
mod firesc, un vid legislativ şi haos în societate, un adevărat „inter-regn”. Pe de altă 
parte, actele normative elaborate şi adoptate în pripă atât de Parlament, cât mai ales 
de Executiv, cu implicaţii în plan social, fără ca organele puterii şi administraţiei de 
stat să-şi evalueze corect „ab initio”, propriile posibilităţi şi strategii, au constituit un 
teren fertil pentru proliferarea marii criminalităţi. 

Este dificil acum să evaluăm costurile, dar este absolut necesar să ne trezim 
la realitate şi să întreprindem, în deplină cunoştinţă de cauză, ceea ce trebuie cu 
1 Cristina VasileMardale este lector universitar, doctorand laUniversitatea Naţională de Apărare „Carol I”, specfialist 
în probleme de analiză a riscului transfrontalier 
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adevărat realizat pentru a asigura echilibrul social dorit. În contextul marilor prefaceri 
geopolitice, economice şi sociale cu care se confruntă în prezent comunitatea 
internaţională, crima organizată capătă noi valenţe, extinzându-şi aria de cuprindere 
şi sfera de acţiune la un nivel alarmant, motiv de îngrijorare pentru majoritatea 
statelor lumii şi îndeosebi pentru cele ale căror economii se află în plin proces de 
tranziţie, dată fiind vulnerabilitatea sistemelor legislative şi fragilitatea instituţiilor 
democratice din aceste ţări.

În activitatea lor, organizaţiile criminale transnaţionale ameninţă suveranitatea 
naţională şi autoritatea statelor, valorile democratice şi instituţiile publice, economiile 
naţionale şi procesele de democratizare din ţările recent eliberate de sub regimurile 
totalitare. Aceste organizaţii sunt flexibile, sofisticate, uşor adaptabile la situaţie 
şi acţionează după strategia companiilor multinaţionale, extinzându-şi permanent 
alianţele şi acordurile în scopul obţinerii unui acces mai larg la „know-how”, la noile 
tehnologii, asigurării unei mai bune protecţii faţă de autorităţile naţionale, diminuării 
riscurilor şi deschiderii de noi canale pentru activităţile lor ilegale.

Mulţi dintre liderii politici aleşi în mod democratic sunt mai degrabă gata să 
abordeze probleme pe termen scurt, decât să se ocupe de cele a căror rezolvare se 
întinde pe o perioadă mai mare de timp. Unii nu sunt în stare să adapteze legislaţia, să 
revadă principiile de bază civice şi sociale, ocupându-se doar de bunăstarea proprie.

Excesiva atenţie acordată drepturilor personale reprezintă un important factor 
de vulnerabilitate al societăţilor occidentale dezvoltate. Nu este uşor pentru un 
politician să admită că există vulnerabilitate socială.

Mutaţiile survenite în domeniul activităţii infracţionale, de la nivel naţional 
la cel transnaţional, au fost favorizate de o serie de factori, cum sunt: evoluţia 
conceptului de „spaţiu european comun”, cu facilităţile ce le incumbă, care a deschis 
ferestre nesperate crimei organizate prin universalitatea reţelelor comunitare; 
sfârşitul  Războiului Rece, triumful democraţiei în fostele ţări socialiste şi 
mecanismele rudimentare care le reglementează activitatea economică; creşterea 
valului migrator către ţările dezvoltate şi constituirea de reţele pe criterii etnice, care 
reprezintă adevărate enclave ale criminalităţii, greu de penetrat datorită barierelor 
lingvistice, culturale, şi mecanismelor care le guvernează activitatea; revoluţia din 
domeniul comunicaţiilor a condus la creşterea gradului de flexibilitate şi mobilitate a 
reţelelor infracţionale transnaţionale; liberalizarea deplasării persoanelor ca urmare a 
acordurilor şi înţelegerilor bi- şi multilaterale dintre state etc..

Nu există un model unic la organizaţiile criminale, acestea variind ca formă, 
norme de conduită, experienţă, specializare în activitatea infracţională, arie de 
operare, tactici şi mecanisme de apărare, drept pentru care şi lupta de prevenire şi 
combatere a acestora presupune un grad sporit de complexitate, care reclamă în mod 
necesar şi o cooperare interstatală.
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1. Forme şi domenii de manifestare ale C.O.T.

Considerăm că este necesar să definim conceptele de criminalitate, „crimă 
organizată”, „mafie”, „terorism” şi, mai nou „crimă strategică”, pentru a înţelege mai 
bine fenomenul sau fenomenele care ne înconjoară şi ne afectează, în egală măsură, 
pe noi toţi, fără jenă, scrupule sau bunul simţ, crima organizată poate fi asociată 
cu: „ Acea organizaţie (grup mai mare sau mai mic) care foloseşte şi perpetuează 
conspiraţia criminală, are o structură organizată, îşi bazează existenţa pe teamă şi 
teroare, corupţie şi manipulări ilicite şi urmăreşte obţinerea de beneficii financiare 
şi alte avantaje”2

„Convenţia cadru a ONU împotriva crimei organizate” precizează la art.1 
că „prin crimă organizată” se înţeleg : Activităţile unui grup de trei sau mai multe 
persoane, cu legături de tip ierarhic sau străine, prin violenţă, intimidare sau corupţie, 
atât pentru sprijinirea activităţii criminale, cât şi pentru a se infiltra în economia 
legitimă, în special prin :

- trafic ilicit de droguri sau substanţe psihotrope şi spălarea banilor, aşa cum au 
fost definite de Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi 
de substanţe psihotrope din decembrie 1988;

- trafic de persoane, aşa cum a fost definit de Convenţia pentru suprimarea 
traficului de persoane şi a exploatării prostituţiei, din 2 decembrie 1949;

- falsificare de monedă, aşa cum a fost definită de Convenţia internaţională 
pentru suprimarea falsului de monedă, din 20 aprilie 1929;

- trafic ilicit sau furt de obiecte culturale, aşa cum a fost definit de convenţia 
UNESCO asupra mijloacelor de interzicere şi prevenire a importului ilicit, exportului 
şi transferului drepturilor asupra proprietăţilor culturale, din 14 noiembrie 1970 şi de 
convenţia UNIDROIT asupra obiectelor culturale furate sau exportate ilegal, din 24 
iunie 1995;

- furt de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau ameninţarea cu 
folosirea lor împotriva populaţiei, aşa cum au fost definite de Convenţia privind 
protecţia fizică a materialelor nucleare, din 3 martie 1980;

- acte teroriste;
- trafic ilicit sau furt de vehicule cu motor;
- corupere a oficialităţilor publice;”3

În sensul  celor prezentate, corupţia reprezintă folosirea abuzivă a puterii în 
interes propriu.

Fenomenul corupţiei include toate faptele şi actele unor persoane care, 
profitând de funcţia sau poziţia socială pe care o ocupă, acţionează pentru obţinerea 
unor avantaje personale, încălcând prevederile legii. 
2 National Securitiy Council, International Crime Threat Assesment, web site 
(www.terrorism.com/documents/2006 
3 Dr Paraniac, Dr. Ioan Geantă: Un atac terorist pentru viitorul Europei, Editura Centrului Tehnic Editorial al 
Armatei, Bucureşti, 2008, pg.101-102.
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Criminalitatea transfrontalieră este o adaptare a fenomenului criminalităţii, cu 
toate componentele şi dimensiunile sale la noile condiţii. Aceste noi condiţii sunt 
următoarele:

- diminuarea semnificativă a autorităţii politice interne în folosul reglementărilor 
internaţionale;

- internaţionalizarea informaţiei, crearea unor companii şi a unor corporaţii 
cu dimensiuni internaţionale, ceea ce implică extinderea semnificativă, schimbarea 
sau transformarea frontierelor economice şi, adesea, intrarea lor în conflict cu cele 
politice (un astfel de conflict, creează extrem de multe vulnerabilităţi care sunt 
benefice pentru criminalitatea transfrontalieră); 

- accelerarea schimburilor informaţionale, economice şi de altă natură între 
entităţile statale, economice, informaţionale, internaţionale etc., ceea ce duce la 
crearea şi modernizarea unor infrastructuri de  transport, comunicaţii, de producţie, 
de depozitare etc., la apariţia unor noi vulnerabilităţi şi, deci, a unor noi oportunităţi 
pentru terorism şi pentru crima organizată; 

- crearea unor baze de date, a unor reţele reale şi virtuale, ce pot fi folosite 
de crima organizată pentru extinderea operaţiilor sale, pentru propria protecţie şi 
îngreunarea acţiunilor autorităţilor statale împotriva organizaţiilor mafiote, ale 
economiei subterane, reţelelor de traficanţi etc..;4

Criminalitatea organizată în Europa se constituie într-un motiv de îngrijorare 
crescândă. Ea ameninţă democraţia, statul de drept, drepturile omului, securitatea şi 
stabilitatea şi procesul social şi economic din această regiune, iar impactul ei trece 
dincolo de Europa. Deşi recunoaştem că nu există o definiţie unanim acceptată, 
în scopurile prezentei iniţiative, un grup al crimei organizate înseamnă un grup 
structurat de trei sau mai multe persoane existent de o perioadă lungă de timp şi 
având ca scop comiterea de infracţiuni grave printr-o acţiune concertată folosind 
intimidarea, violenţa, corupţia şi alte mijloace pentru a obţine direct sau indirect un 
beneficiu financiar sau material de alt fel.

Corupţia, violenţa şi intimidarea sunt folosite ca mijloace de extindere a 
afacerilor necurate şi de influenţare a administraţiei publice, a justiţiei penale şi a 
politicii.

Măsurile ferme şi implicarea întregului ansamblu de instituţii specializate ale 
statului în lupta împotriva criminalităţii organizate, şi îndeosebi a componentei sale 
transnaţionale, au condus la limitarea şi cunoaşterea modurilor ei de manifestare. 
Preocupările infracţionale ale exponenţilor criminalităţii organizate s-au concentrat 
în continuare pe aceleaşi domenii, respectiv traficul ilicit de droguri, traficul de 
persoane şi carne vie, migraţia ilegală, fals de monedă, cărţi de credit şi cec-uri de 
călătorie, NBC, materiale strategice şi extremism-terorism, spălarea banilor şi, nu în 
ultimul rând, traficul cu precursori, fabricarea şi traficul cu droguri sintetice. Deseori, 
caracterul organizat al crimei devine evident doar atunci când aceasta este privită 
4 Cf. Comisar-şef Viorel Zburătură, Criminalitatea transfrontalieră ca sursă de insecuritate naţională în condiţiile 
globalizării şi integrării României în UE, Teză de doctorat  2007, pp.38-39
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dintr-o perspectivă internaţională. Grupurile criminale sunt implicate în: extorcarea 
şi racketing-ul; contrabanda de scară largă cu bunuri de consum, în special cu ţigări; 
traficul de arme; organizarea imigrării clandestine; traficul de oameni, mai ales pentru 
exploatare sexuală; traficul de droguri; traficul de maşini furate; infracţiuni legate de 
mediu; falsificarea de documente şi de monedă; crima economică, frauda şi evaziuni 
fiscale; spălarea banilor. Factorii ce contribuie la crima organizată sunt numeroşi. Ca 
şi în cazul altor ţări ex-socialiste, grupurile criminale exploatează ocaziile ivite în 
timpul procesului de transformare politică, socială şi economică. Rapoarte din mai 
multe ţări explică natura şi aria crimei organizate ca o consecinţă a conflictelor din 
Bosnia şi Herzegovina şi din Kosovo. Evident, aceasta este doar una dintre explicaţii.

În unele ţări, crima organizată poate că nu a atins încă dimensiuni critice, 
în altele însă este considerată o ameninţare la adresa statului de drept, democraţiei 
şi drepturile omului, a progresului social şi reformei economice, a securităţii şi 
stabilităţii, aceasta din urmă fiind chiar obiectul Pactului de Stabilitate.

2. Ameninţările  neconvenţionale. Cauze ale apariţiei acestora

Ameninţările la adresa securităţii naţionale sunt date de capacităţi, strategii, 
intenţii, planuri ce potenţează un pericol la adresa atributelor fundamentale sau 
calităţilor existenţiale ale statului român, a bazei economice a societăţii, a ordinii 
constituţionale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Acestea se 
materializează prin atitudini, gesturi, acte, fapte care creează stări de dezechilibru 
şi instabilitate şi generează stări de pericol la adresa valorilor fundamentale şi/sau 
intereselor naţionale, cu impact asupra securităţii naţionale.

Ameninţările, ca indicator de apreciere al unui pericol sau prejudiciu iminent la 
adresa securităţii naţionale sunt identificate în raport de natură (politică, economică, 
militară, socială, de mediu), formă (atitudini, gesturi, acte, fapte, evenimente, 
fenomene, acţiuni umane), stadiu (latente, posibile, probabile, iminente) şi după tipul 
acţiunilor preconizate (făţişe, mascate, mixte, violente, nonviolente). Este necesară 
disocierea între ameninţarea de bază, dezvoltarea şi multiplicarea modurilor de 
operare prin care se materializează ameninţarea şi în funcţie de care se organizează 
apărarea în sistemul de securitate.

Demersurile statelor pentru satisfacerea propriilor nevoi de securitate lipsite 
de intenţii agresive conduc la o creştere a insecurităţii pentru alte state, care le 
interpretează ca pe potenţiale ameninţări, deşi  aceste demersuri au un caracter pur 
defensiv.

Sfârşitul Războiului Rece a permis ca societatea să intre într-o procesualitate 
complexă de trecere de la o ordine bazată pe echilibrul forţelor, la o altă ordine 
care urmează a fi fundamentată pe principiile valorilor democratice, ale drepturilor 
omului şi respectului culturilor şi civilizaţiilor planetei. Această perioadă de 
tranziţie spre o nouă ordine este denumită „stare de haos” şi se supune altor legi 
decât celor ale societăţii consolidate. Mediul de securitate a devenit fluid, flexibil, în 
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care sunt posibile tot felul de construcţii, de organizări şi reorganizări în funcţie de 
predominanţe, de impactul unor tendinţe, dar şi în raport cu dinamica intereselor şi 
schimbărilor fizionomice la nivelul polilor de putere.

În aceste condiţii, se poate aprecia că există o singură certitudine: lumea 
viitorului imediat nu va fi una omogenă, cu o distribuţie egală a puterii, a bogăţiilor, 
resurselor şi capacităţilor,  a  riscurilor şi  ameninţărilor,  ci  una extrem  de fragmentată, 
în care se va încerca însă o fragmentare parţială şi interesată şi o reconstrucţie a ei în 
jurul unor poli de putere complet definiţi: superputere mondială, mari puteri globale, 
mari puteri regionale, organisme internaţionale, surse şi resurse, alianţe economice, 
culturale şi militare, lume interlopă.

În această etapă, se intensifică dialogul între actorii internaţionali, iar în 
procesul de globalizare a informaţiei şi economiei, are loc un transfer unilateral de 
tehnologie de la ţările dezvoltate către cele mai puţin dezvoltate, concomitent cu 
creşterea influenţei normelor şi valorilor civilizaţiei occidentale asupra celorlalte, pe 
fondul existenţei şi amplificării schimburilor de valori universale.

Şi în anii următori, tendinţele de insecuritate se vor înscrie în aria confruntărilor 
dintre marile puteri pretendente la supremaţie şi la resurse, decise, poate, în aceeaşi 
măsură, să stabilizeze situaţia internaţională pe baza sistemelor de valori ale 
civilizaţiei occidentale (care îşi vor atrage, în acest scop, sau îşi vor partaja ţările, 
zonele şi chiar organismele internaţionale) şi acţiunile împotriva valorilor umane, 
a democraţiei, venind îndeosebi din sfera terorismului, criminalităţii, economiei 
subterane, traficului de droguri şi carne vie, precum şi din cea a luptei dintre 
adepţii globalizării forţate, intempestive şi cei ai menţinerii suveranităţii naţionale, 
individualităţii şi independenţei entităţilor statale.

Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite au demonstrat 
că dependenţele creează ostilitate şi agresivitate din partea „forţelor răului”,  iar 
această ostilitate poate fi  resortul  unui  război  pe termen lung desfăşurat sub toate 
formele de la ceea ce americanii numesc „conflict de joasă intensitate” la război 
spaţial şi chiar nuclear.

Menţinerea stabilităţii şi securităţii la nivel naţional, regional şi global devine 
nu numai cerinţa, dar şi condiţia indispensabilă dezvoltării şi prosperităţii individuale 
şi colective. Edificarea noii arhitecturi de securitate care, pe baza principiilor şi 
normelor democratice, să asigure cooperarea şi parteneriatul, dezvoltarea armonioasă 
a naţiunilor, respectarea drepturilor omului şi creşterea bunăstării cetăţenilor, 
reprezintă, în condiţiile actuale, obiectivul primordial al aspiraţiilor europene.

Migraţia cu efecte destabilizatoare constituie o ameninţare destul de probabil 
a se intensifica în condiţiile liberalizării circulaţiei persoanelor, stării conflictuale şi 
perpetuării crizei economice în ţările din centrul şi estul Europei.

Migraţia, cu precădere în forma refugierii, este consecinţa şi, în acelaşi timp, 
expresia unor situaţii de mare dramatism individual şi social. Ea este percepută 
însă tot mai mult şi ca un risc sau chiar ameninţare la adresa securităţii statelor. 
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În condiţiile unor societăţi care parcurg perioade dificile de criză economică şi 
instabilitate internă, un fenomen  migraţionist şi imigraţionist de proporţii ar putea 
perturba grav sau chiar distruge echilibrul social.

Confruntările etnice fac obiectul unor preocupări cu larg răsunet în perioada 
actuală. Acest gen de confruntări reprezintă una din consecinţele situaţiei minorităţilor 
în lumea contemporană. Abordarea problemei minorităţilor etnice din perspectiva 
securităţii naţionale a fost tratată adesea, într-o modalitate simplificatoare, generând 
confuzii sau sugerând publicului interpretări eronate. Una din percepţiile false, 
determinată fie şi numai de frecvenţa diferenţiată a analizei direcţionate asupra 
diverselor zone geografice, este plasarea relaţiilor conflictuale interetnice, ca risc 
pentru securitatea naţională, în exclusivitate în estul Europei. Este de remarcat faptul 
că ponderea statelor considerate neomogene din punct de vedere etnic este mult 
mai mare decât dau impresia referirile făcute la câteva ţări est-europene. Analiza 
efectuată de Walker Connor în ultimul deceniu asupra a 132 de state a concluzionat 
că 90,0% dintre acestea au o compoziţie naţională neomogenă.

Acţiunile teroriste se află tot mai mult în atenţia celor ce încearcă să-şi 
realizeze diverse obiective politice prin forţă, fie datorită restricţiilor, tot mai greu 
de eludat, impuse de comunitatea internaţională pentru a împiedica folosirea ilicită 
a forţei armate împotriva altor state, fie datorită insuficienţei mijloacelor de care 
dispun.

Terorismul desemnează actele de violenţă ilegitimă, criminală, adesea 
nediscriminatorie, efectuate cu scopul de a exercita o anumită constrângere prin 
violenţă, de a crea un climat de intimidare care să forţeze o persoană, un grup sau 
un stat să acţioneze într-un anumit mod. Terorismul cunoaşte o mare diversitate 
de forme. Actele teroriste, prin aria lor de cuprindere, dar mai ales prin mijloacele 
utilizate devin tot mai imprevizibile şi tot mai greu de identificat şi combătut.

Datorită dimensiunilor şi implicaţiilor sale, terorismul a fost considerat încă 
de la începutul ultimului deceniu al mileniului recent încheiat, printre ameninţările 
principale la adresa securităţii naţionale. Războiul împotriva terorismului este, în 
opinia noastră, abia într-una din formele sale primare.

Traficul de armament şi produse strategice reprezintă componenta cu nivelul 
de risc cel mai ridicat pentru securitatea şi stabilitatea regiunii o reprezintă însă, 
traficul de armament şi produse strategice, scăpat de sub controlul autorităţilor, ca 
urmare a schimbărilor politice şi sociale din ţările zonei dar şi proliferării grupărilor 
de tip mafiot, după mutaţiile politice survenite în 1990. Perspectiva obţinerii unor 
profituri financiare considerabile a determinat dezvoltarea unor organizaţii criminale 
specializate pe acţiuni de procurare şi comercializare de armament convenţional, 
împreună cu tehnologii, componente şi materiale necesare fabricării armelor de 
distrugere în masă.

Terorismul reprezintă una dintre cele mai dezbătute şi controversate probleme 
din ultimele decenii, manifestarea cea mai vizibilă şi cea mai îngrijorătoare a acţiunilor 
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neconvenţionale la adresa securităţii, un adevărat flagel al lumii contemporane. 
Această „adevărată boală a secolului XXI”- sintagmă folosită de preşedintele Putin 
- va însoţi omenirea pe termen scurt şi mediu, tinzând în permanenţă spre o formă 
ideală, violenţă organizată şi educată, condusă de elite.

Flagelul terorismului a continuat să afecteze mapamondul şi după evenimentele 
din 11 septembrie 2001, în ciuda războiului global declanşat împotriva lui, război 
desfăşurat cu intensitate şi rezultate promiţătoare în toate regiunile.

Grupările teroriste sunt, în general, puternic motivate ideologic, pentru cauza 
- considerată sfântă - acestea fiind în stare de violenţă extremă, pentru a-i pedepsi pe 
„necredincioşi”. Crima organizată urmăreşte, în primul rând, să ocupe un segment 
cât mai mare al pieţelor ilicite sau licite de mărfuri sau servicii, fără a fi animată de 
a-şi promova în vreun fel propria ideologie. 

În plan regional, zona Balcanilor a fost, în ultimele decenii, scena de 
desfăşurare a unor fenomene nefaste care au avut darul de a confirma renumele 
de „butoi cu pulbere al Europei.” Conflictele deschise din spaţiul ex-iugoslav, cel 
mocnit din Transnistria, diferendul turco-elen referitor la insula Cipru sau gravele 
evenimente din Albania, reprezintă tot atâtea motive de îngrijorare la adresa valorilor 
democratice.

La acest tablou, dacă adăugăm şi potenţialele stări latente conflictuale din 
spaţiul ex-sovietic, avem imaginea completă a întregului areal de pericole existent la 
nivelul continentului.

Evenimentele din capitala Rusiei, din anul 2002, au arătat încă o dată că nici un 
scop, oricât de nobil şi generos ar fi, nu justifică eliminarea unor oameni nevinovaţi şi 
dovedeşte absurdul folosirii de metode teroriste.

Prin dimensiunea şi dramatismul faptelor consemnate la Moscova, umanitatea 
a avut, încă odată, (după evenimentele din septembrie 2001), ocazia conştientizării 
dimensiunilor până la care poate ajunge fanatismul, dogmatismul, absurdul, dar, 
în acelaşi timp, conotaţia evenimentelor a scos în relief faptul că în jurul ideii de 
luptă susţinută împotriva acestui flagel, vor trebui să se solidarizeze toate forţele 
responsabile ale contemporaneităţii.

Ameninţările la care trebuie să facă faţă securitatea internă se manifestă, în 
special, prin diverse forme pe care la ia criminalitatea: furturi de toate genurile, 
tâlhării, fraude economice şi informatice, trafic de droguri, crimă organizată, 
violenţă, corupţie etc..Pentru ţările cu o democraţie în tranziţie, riscul unui conflict 
intern, al unui haos social sau al anarhiei, este unul deosebit; este de subliniat, în 
acest context, situaţia economică actuală a ţării noastre, care presupune parcurgerea 
în timp a unor etape, aflate permanent sub ameninţarea iminentă şi semnificativă la 
adresa securităţii naţionale, ameninţare generată de instabilitatea în acest domeniu.

Cauzele interne ce favorizează apariţia şi proliferarea ameninţărilor 
neconvenţionale la adresa securităţii sunt date de următorii factori: economic, social, 
politic şi legislativ.
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În plan economic, menţinerea la un nivel ridicat a infracţiunilor economice grave 

(contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, gestiune frauduloasă), instituţionalizarea 
unor programe economice păgubitoare în domeniul privatizării, restructurarea 
sectoarelor industriale (minerit, industrie chimică, construcţii de maşini) şi agricultură, 
precum şi reglementarea defectuoasă a unor activităţi economice cum sunt T.V.A., 
accizele, subvenţionarea unor produse sau servicii, acordarea de reeşalonări la plata 
obligaţiilor faţă de stat fără garanţii şi fără exercitarea unui control minim asupra 
acestei categorii de agenţi economici, reprezintă factori favorizanţi ai apariţiei şi 
dezvoltării activităţilor de crimă organizată. La acestea se adaugă gravele fraude din 
domeniul comercializării produselor petroliere, nerepatrierea valutei din activitatea 
de export, expatrierea unor importante sume în valută prin invocarea importului de 
know-how, servicii externe, menţinerea la un nivel ridicat a incidentelor de plată prin 
cecuri, bilete la ordin.

Printre cauzele interne, generate în special de domeniul legislativ, pot fi situate 
şi următoarele:

♦ instabilitatea unor reglementări juridice, asociate cu inconsecvenţa aplicării 
legilor şi procedurilor legislative existente;

♦ lacunele şi incoerenţa unor dispoziţii legale, concretizate în lipsa sau 
ambiguitatea reglementării anumitor aspecte, tratarea prin aceleaşi legi ori în legi 
diferite a unor infracţiuni sau contravenţii fără să existe o delimitare clară între ele, 
modificarea consecventă a unor acte normative, toate acestea fiind de natură să creeze 
confuzii şi interpretări diferite în aplicarea  legii; 

♦ existenţa unor dispoziţii legale sau procedurale penale care limitează 
posibilităţile de acţiune ale organelor de cercetare (restricţii ce decurg din secretul 
bancar, insuficienţa reglementării instituţiei mandatului de aducere, limitarea la 
cel mult 30 de zile a duratei măsurii obligatorii de a nu părăsi localitatea, ceea ce 
favorizează sustragerea ulterioară de la cercetări a învinuiţilor, lipsa unei incriminări 
distincte a faptelor prin care se obstrucţionează justiţia etc.);

♦ abrogarea unor reglementări, creându-se vid legislativ, care au condus la 
scăderea autorităţii organelor abilitate cu aplicarea şi respectarea legii, concomitent 
cu afectarea finalităţii actului de justiţie;

♦ deficienţe de percepţie şi de implementare a legislaţiei specifice referitoare 
la informaţiile clasificate.

Paralel cu condiţiile interne, se evidenţiază o multitudine de condiţii externe 
ce favorizează proliferarea unor acţiuni îndreptate, în mod deliberat, împotriva 
intereselor unui stat, care folosesc procedee diferite de luptă clasică, vizând atacarea 
punctelor vulnerabile ale societăţii civile: expansiunea reţelelor şi activităţilor 
teroriste, proliferarea şi diversificarea necontrolată a tehnologiilor şi materialelor 
nucleare, a armamentelor, agresiunea informaţională etc.. La acestea se adaugă şi o 
serie de riscuri transnaţionale: acţiunile unor grupuri care promovează separatismul 
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sau extremismul, care îşi au originea în disputele interetnice, în rivalităţile religioase 
şi încălcarea drepturilor omului, crima organizată, traficul de droguri, arme şi 
materiale strategice, migraţia ilegală şi traficul de persoane. Dintre cauzele externe 
se detaşează, în principal, următoarele:

- desfăşurarea unor conflicte militare ori menţinerea unor situaţii tensionate în 
zonele din proximitatea României;

- acţiunile unor organizaţii sau grupuri, desfăşurate în scopul includerii 
României  în  sfera  de  influenţă,   urmărind  valorificarea  poziţiei  geo-strategice şi 
a potenţialului economic; 

- eşecurile unor strategii multinaţionale de redresare economică, dublate 
de abordările nerealiste ale problematicii economico-sociale, fără a ţine cont de 
specificul naţional; 

- instituirea de către unele organizaţii internaţionale a unor măsuri de embargou  
pentru  state  cu  care  ţara  noastră  desfăşoară  operaţiuni comerciale sau de la care 
nu au fost recuperate creanţe importante; 

- evoluţii incerte ale proceselor democratice din ţări vecine sau apropiate 
(Republica Moldova, spaţiul ex-iugoslav, Albania, Georgia etc.); 

- proliferarea unor tendinţe revizioniste prin nerecunoaşterea tratatelor care 
stabilesc actualele frontiere de stat; 

- exacerbarea problemei minorităţilor, încercându-se astfel obţinerea unor 
privilegii pentru acestea, în detrimentul altor cetăţeni, acţiuni ce creează tensiuni 
artificiale; 

- perpetuarea fanatismului ideologic religios sau de altă natură; 
- amploarea fără precedent a manifestărilor teroriste internaţionale; 
- explozia tehnologiilor informaţionale şi, utilizarea tot mai frecventă, în 

scopuri agresive; 
- acţiunile premeditate sub diferite forme şi împrejurări ce au ca deziderat 

afectarea credibilităţii şi stabilităţii;5   
Activităţile transfrontaliere din zona Europei de Est comportă atât o latură 

pozitivă, prin dezvoltarea comerţului, turismului şi transportului resurselor energetice, 
cât şi una negativă, prin intersectarea în zonă deopotrivă a cererii şi ofertei de produse 
traficate ilegal. 

Permeabilitatea frontierelor naţionale şi costurile reduse ale transportului 
pe căile de acces maritime şi fluviale spre Europa Occidentală au constituit unul 
din factorii dezvoltării în zonă a traficului ilegal de produse, dar şi al tranzitării 
migranţilor ilegali din Asia şi Africa, la care se adaugă migraţia proprie statelor est-
europene, determinată de precaritatea economico-socială. 

De asemenea, regiunea este tranzitată de rutele de traficare a drogurilor provenite 
din Semiluna de Aur (Pakistan, Iran, Afganistan), Triunghiul de Aur (Myanmar, 
5 Comisar şef Marin Niculae, Managementul proceselor de cooperare internaţională pentru combaterea criminalităţii 
organizate şi a ameninţărilor neconvenţionale la adresa securităţii naţionale care se menifesta în zonele 
transfrontaliere, teză de doctorat, Bucureşti, 2006, Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare, pp. 28-40
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Laos, Thailanda) şi din unele state din Asia Centrală, persistenţa focarelor de conflict 
menţionate favorizând proliferarea activităţilor de crimă organizată transnaţională.

3. Factorii de risc ai ameninţărilor neconvenţionale (traficul de persoane).

Potrivit Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane acestea se pot 
grupa în factori macro-sociali şi individuali, care interacţionează în proporţii diferite 
de la un caz la altul.

Factorii macro-sociali au un nivel ridicat de generalitate şi se referă la: 
scăderea drastică a nivelului de trai a populaţiei şi şomajul sau lipsa de acces la 
mijloace legitime de trai pentru mari segmente de populaţie;  lipsa/ insuficienţa unor 
programe educaţionale relevante (educaţie sexuală, relaţii de cuplu etc.), precum 
şi deficitul de oportunităţi educaţionale pentru anumite segmente de populaţie; un 
mediu socio-cultural tolerant la discriminare pe bază de gen sau etnie, precum şi 
la comportamente de tipul violenţei domestice; dezvoltarea migraţiei internaţionale 
pentru muncă; dezastre naturale sau catastrofe care provoacă sărăcirea bruscă a unui 
număr mare de gospodării.

Factorii micro-sociali plasaţi la nivelul unor grupuri sociale şi a gospodăriilor, 
respectiv: sărăcirea gospodăriei şi lipsa de acces la locuri de muncă, prestaţiile şi 
programele de asistenţă socială disponibile; nivel redus de educaţie şi lipsa de acces 
la locuri de muncă; dezagregarea familiei şi /sau relaţii deficitare între adulţi şi copii; 
comportamente deviante precum alcoolismul, violenţa domestică şi/sau antecedente 
penale.

Factorii individuali sunt extrem de diverşi, spre exemplu: discrepanţa între 
nivelul de aşteptări /scopuri şi resursele pentru atingerea acestora prin mijloace 
legitime; disponibilitatea de a încălca unele norme legale în vederea unui loc de muncă 
în străinătate şi lipsa de informare privind riscurile asociate; dorinţa de aventură şi/
sau presiunea din partea „anturajului”; relaţii sentimentale ratate; labilitate psihică, 
alienare; lipsa de încredere în propriile forţe şi sau complex de inferioritate.

4.  Migraţia şi traficul ilegal de persoane. Complicarea şi extinderea 
riscului transfrontalier

Migraţia populaţiilor este un fenomen natural. Tot timpul, într-o formă sau 
alta, mase mai mari sau mai mici de oameni s-au deplasat dintr-un loc în altul în 
căutarea unui loc de muncă şi a unor condiţii de viaţă mai bune. Migraţia actuală 
este mult mai complicată şi mai complexă decât cea de ieri, întrucât este facilitată 
de Internet, de sistemele de comunicaţii deja globalizate, de infrastructuri şi de 
mijloacele de comunicaţii care asigură transportul rapid în oricare punct al planetei. 
Această migraţiune este generată de situaţia politică, socială şi economică precară 
sau instabilă din ţările de origine a migranţilor şi care se poate dezvolta, de la caz la 
caz, în ţările de tranzit, putând produce efecte grave în ţările de destinaţie.
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Arealele Europei Centrale şi de Est, precum şi ale ţărilor care au făcut parte din 
fosta URSS au devenit scena pe care se desfăşoară activităţi de mare anvergură ale 
organizaţiilor criminale care şi-au construit strategii proprii, exploatând la maximum 
dislocarea economică, deschiderea graniţelor, controlul social relaxat, mecanismele 
privatizării, descentralizarea puterii, gradul ridicat de corupţie în sistemul politic, 
financiar şi administrativ.

Migraţia în România, ca şi în celelalte ţări din centrul şi estul Europei, a fost 
ridicată, la începutul anilor ’90, în perioada imediat următoare căderii regimului 
comunist. Acest lucru s-a întâmplat datorită scoaterii restricţiilor severe impuse de 
regimul comunist la trecerea frontierei, dar şi datorită instabilităţii şi incertitudinii 
care au caracterizat prima fază a procesului de tranziţie. Criza economică a încurajat 
mii de români sa emigreze la muncă în ţările vestice. Traficul de fiinţe umane poate 
fi considerat o formă extremă a migraţiei ilegale care, chiar dacă are dimensiuni 
reduse, este, oricum, un fenomen îngrijorător, deoarece el constituie o încălcare 
serioasă a drepturilor omului, ce nu poate fi acceptată într-o societate democratică şi 
civilizată. Consecinţele sunt dramatice – dacă avem în vedere obiectivele individuale 
de dezvoltare pe termen lung – demnitatea persoanelor ca fiinţe umane şi imaginea 
lor în comunitate. România a devenit o ţară de tranzit şi de origine pentru trafic, 
datorită poziţiei sale între două arii (fosta Iugoslavie şi fosta Uniune Sovietică) 
care au fost confruntate cu fenomenul „triplei tranziţii”, ceea ce implică nu numai 
transformarea societăţii şi a statului într-o democraţie şi a economiei într-una de 
piaţă, ci şi consolidarea unui nou stat naţional. Această triplă tranziţie ce a avut loc în 
state confruntate cu război şi mişcări sociale a oferit posibilitatea dezvoltării crimei 
organizate, care include, printre altele, şi traficul de fiinţe umane.

Slăbiciunea noilor state-naţiuni formate la est şi sud-vest de România le-a 
transformat în locuri sigure pentru reţelele crimei organizate. Traficul de fiinţe umane 
este direct legat de situaţia socio-economică a ţărilor de origine şi de existenţa unei 
„pieţe” în ţările de destinaţie. Traficul de fiinţe umane reprezintă o formă de sclavie, 
strâns legată de alte segmente ale criminalităţii organizate (traficul de droguri, traficul 
de armament, spălarea de bani ş.a.), care a atins cote alarmante la nivel mondial. 
La nivel mondial, cifra reprezentând femeile şi copiii traficaţi anual prin reţele 
transfrontaliere din ţările în curs de dezvoltare către Occident a fost estimată la câteva 
sute de mii. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, în noiembrie 2002, 
afirma că cca. 200 de mii de femei au căzut victime reţelelor de trafic balcanice. 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie arată că cele mai importante ţări de 
origine pentru traficul de femei sunt Moldova, România, Ucraina, Rusia şi Bulgaria. 
Centrul acestui gen de comerţ este România, datorită poziţiei geografice care o face 
ţară de tranzit, şi datorită existenţei unui număr mare de persoane sărace, dispuse să 
facă orice pentru bani.

Legislaţia lacunară şi insuficient armonizată cu normele internaţionale – 
legislaţia nu prevede sancţiuni pentru traficanţi şi, mai ales, nu oferea soluţii pentru 
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victime a permis dezvoltarea şi amploarea fenomenului. Femeile traficate, care 
reuşeau să scape, nu intrau într-un program de protecţie a victimelor, şi de aceea, 
de multe ori, cădeau pradă răzbunării traficanţilor. Ineficienţa controlului, fapt 
contrabalansat de acţiunile din ce în ce mai bine organizate ale crimei transfrontaliere. 
Restabilirea libertăţii de mişcare transfrontalieră după căderea comunismului, în 
1989, a dus la apariţia pieţei de trafic de fiinţe umane în Europa Centrală şi de Est. 
Astfel, pe lângă zonele tradiţionale de origine (nordul şi centrul Africii, America 
Latină, Asia), ţările din centrul şi estul Europei atrag atenţia, în mod deosebit la 
ora actuală, cu un număr crescând de femei şi copii traficaţi către vestul Europei, 
număr estimat la circa 120 000 anual. Cei mai importanţi factori generatori ai 
fenomenului de trafic de fiinţe umane au fost criza tranziţiei din ţările  fostului bloc 
comunist, a sistemului economic, social, politic în perioada de după 1990, precum şi 
discrepanţele de dezvoltare regională pe plan european, care presupun oportunităţi 
diferite de realizare pe plan material, profesional, în ţările Occidentului. Odată cu 
deschiderea frontierelor, traficul de fiinţe umane a devenit o practică şi un mijloc de 
câştig, veniturile provenite din traficul de fiinţe umane fiind estimate ca depăşind cu 
mult pe cele provenite din traficul cu droguri. În plan regional, criza din Balcani din 
ultimul deceniu a favorizat dezvoltarea fenomenului, România fiind citată ca ţară 
generatoare, dar şi de tranzit, a marilor reţele de trafic de femei, provenind îndeosebi 
din Asia, dar şi din ţările vecine (Ucraina, Moldova sau Belarus). În România, ca în 
majoritatea ţărilor est-europene, tranziţia spre o societate democratică s-a dovedit a fi 
un proces lung şi dureros, mai ales din punctul de vedere al securităţii sociale. Unul 
dintre efectele acestei tranziţii prelungite a fost scăderea calităţii vieţii. Numărul 
locurilor de muncă a scăzut dramatic, iar rata şomajului a crescut. Datele statistice 
arată că cele mai afectate sunt femeile, ele fiind primele care îşi pierd locul de muncă. 
Pe fundalul sărăciei, lipsei de perspective, a violenţei în familie, a apartenenţei la 
familii dezmembrate, multe tinere ajung în situaţia de a accepta migraţia ilegală către 
Occident. Generic, cele mai semnificative forme de manifestare a traficului de fiinţe 
umane sunt prostituţia organizată, proxenetismul, adopţiile ilegale şi, în general, 
migraţia ilegală de persoane, iar ponderea victimelor este deţinută de femei şi copii.

Traficul de persoane nu este totuna cu migraţia, dar se insinuează acesteia. 
Practic, aproape că nu există migraţiune ilegală, fără trafic de persoane, Negoţul 
cu oameni a fost din toate timpurile unul dintre cele mai profitabile pentru reţelele 
crimei organizate. În prezent el este facilitat de mijloacele de comunicare moderne, 
de avantajele pe care le oferă reţeaua. Traficul de persoane este, în general, fractal şi 
în mozaic, haotic şi greu de controlat şi de gestionat. Acest trafic este asociat, cum 
se afirma mai sus, migraţiei ilegale, dar depăşeşte cu mult caracteristicile acesteia, 
devenind un fenomen deosebit de periculos de pe urma căruia se câştigă substanţial. 
Acest trafic este organizat şi desfăşurat de reţele criminale bine structurate.       

Acest trafic cuprinde atât emigranţii ilegali în căutarea unui dar mai ales 
sechestrarea şi vânzarea de persoane (femei şi copii) în scopul exploatării sexuale. 
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Acest trafic este de mari proporţii, are dimensiune globală, iar grupările din crima 
organizată realizează profituri imense de pe urma lui. Ele controlează şi întreţin piaţa 
sexului comercializat, implicarea lor în acest fenomen fiind cât se poate de amplă şi 
de diversificată. Structurile crimei organizate pot opera independent sau în cooperare 
cu alte entităţi, cum ar fi proxeneţii, chiar anumite autorităţi sau alte grupări criminale. 
Asocierea dintre grupurile de crimă organizată şi indivizii care nu sunt implicaţi în 
activităţi ilegal, cum ar fi patronii de afaceri in domeniul prostituţiei, unde aceasta 
este legalizată, sunt o practică obişnuită, datorită faptului că aceste grupuri sunt 
capabile să le ofere protecţie şi să opereze transnaţional pe piaţa sexului ilegal în 
scopul alimentării continue a stabilimentelor cu femei din ţările sărace.

Ţările din sud-estul Europei constituie una din cele mai importante regiuni de 
tranzit pentru imigranţii ilegali din Turcia, China, Iran, Pakistan, Bangladesch, Irak, 
Afganistan, Sri Lanka şi din alte ţări ale Orientului Mijlociu şi Asiei, în drumul lor spre 
ţările bogate şi tolerante din vestul continentului european. În acelaşi timp, această 
regiune, cel puţin până la integrarea României şi Bulgariei în Uniunea Europeană, 
a fost, la rândul ei, generatoare de migraţiune ilegală. Grupurile de imigranţi ilegali 
români, albanezi şi rromi au devenit, în ultimul deceniu, printre cele mai numeroase 
în ţările din Vest. Ritmul de dezvoltare a acestui tip de activitate este motivat de 
profiturile relativ mari faţă de costurile şi riscurile implicate. Comparativ cu traficul 
de droguri, traficul de persoane este considerat în majoritatea ţărilor europene o 
infracţiune minoră, însoţită de pedepse uşoare. Acest tip de trafic nu necesită un 
echipament special şi nici o reţea organizată de distribuţie (ca în cazul drogurilor). în 
caz de pericol, imigrantul (care plăteşte în avans pentru „serviciu”) poate fi abandonat 
cu uşurinţă de ghizi, călăuze etc.. în cel mai rău caz aceşti imigranţi sunt trimişi 
înapoi în ţara de unde provin.

Traficul cu emigranţi ilegali are câteva aspecte foarte importante, întrucât 
asigură traficarea atât a unor oameni nevoiţi să accepte această condiţie, întrucât 
trebuie să-şi caute un loc de muncă pentru a putea trăi, cât şi a unor oameni care mai 
cred că adevărata fericire şi deplina lor împlinire se poate realiza numai în aceste ţări 
occidentale devenite ţintă. Pe culoarele traficanţilor de persoane emigrate, Bulgaria şi 
România sunt cele mai importante puncte de intrare în ţările Uniunii Europene, dintre 
care fac şi ele parte, pentru imigranţii ilegali. Până de curând şi Bosnia-Herţegovina 
şi Serbia au fost puncte de intrare semnificative pentru numeroşi imigranţi, frecvenţi 
fiind iranienii şi chinezii, dar situaţia din aceste ţări a schimbat puţin densitatea şi 
intensitatea culoarelor de emigrare.

Traficul cu femei şi fete pentru industria de sex reprezintă cel mai alarmat 
aspect al traficului de persoane. În multe dintre cazuri, femeile şi fetele răpite şi 
obligate să facă prostituţie sunt minore. Acest gen de trafic este unul de tip barbar 
care umileşte fiinţa umană şi o transformă într-o sclavie care nu a existat nici în 
antichitate. Cele mai multe dintre femeile şi fetele racolate sau pur şi simplă răpite 
sunt frecvent forţate să practice prostituţia, ţinute în condiţii de sclavie, brutalizate, 
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lipsite de hrană, apă, somn şi îngrijiri medicale, vândute ca bunuri proprii de către un 
traficant la altul. După terminarea războiului sângeros din fosta Iugoslavie, traficul 
de femei prin statele din Sud-estul Europei a crescut în ritm alert. Statele succesoare 
fostei Iugoslavii (în special cele cu o prezenţă internaţională semnificativă) au devenit 
importante ţări de destinaţie pentru femei şi fete din Ucraina, Rusia, Republica 
Moldova şi România, Belgradul a devenit unul din cele mai importante centre de 
tranzit. Bulgaria, Macedonia şi Albania sunt astăzi, de asemenea, ţări importante de 
tranzit pentru traficul de femei.

Traficanţii de femei sunt organizaţi în reţele foarte strânse, aproape în sistem 
conspirativ şi este foarte greu să fie descoperit în toate încrengăturile lui şi eradicat. 
Acest lucru arată nu neapărat o neputinţă a structurilor de poliţie şi de forţă abilitate 
în acest sens, ci şi o degradare a societăţilor europene care admit un astfel de trafic, o 
„cerinţă” de practicare a sexualităţii în astfel de condiţii greu de imaginat.6

Concluzie

Lumea criminalităţii organizate dezvoltă o industrie şi o economie paralelă 
economiei legale, unde se vehiculează sume astronomice. Includem aici procurarea 
de documente false (paşapoarte, acte de însoţire a transporturilor), spălarea de bani, 
alte activităţi aducătoare de profituri.

Evoluţia criminalităţii organizate relevă faptul că internaţionlizarea crimei nu 
reprezintă un fenomen nou. Controlul strict al  frontierelor, încetineala relativă a 
transporturilor şi comunicaţiilor, necesitatea ca tranzacţiile iniţiate să fie finalizate 
prin plăţi cash au reprezentat reale impedimente pentru grupările criminale. Pentru 
multe dintre asemenea grupări, activitatea internaţională s-a redus, la arii mai curând 
regionale decât globale, în care pivotul principal îl reprezentau grupările etnice ale 
expatriaţilor. Noua dinamică determinată de globalizare, reducerea barierelor impuse 
mişcării peste graniţe a populaţiilor şi bunurilor, explozia tranzacţiilor financiare 
transfrontaliere au dat, concomitent, posibilităţi neîntâlnite anterior de extindere, 
deopotrivă, a zonelor de acţiune cât şi a celor de interes ale grupărilor criminale. 

Marile grupări internaţionale au început să desfăşoare acţiuni cu caracter 
global, întinzându-şi tentaculele peste continente, în timp ce grupările mai mici, care 
până de curând se limitau la graniţele unei ţări, au devenit prezente la nivel regional. 
De menţionat este faptul că grupările criminale dispun de sume uriaşe de bani, care 
pentru acumularea cărora se apelează la cele mai diverse căi ale crimei, de la cele 
mai brutale până la cele mai fine, acestea însemnând coruperea şi sponsorizarea unor 
politicieni sau oameni ai legii, implicarea în jocuri politice, ascunderea în spatele 
paravanului creat de avocaţi veroşi.7 

6 Cf. Comisar Viorel Zburătură: Criminalitatea transfrontalieră sa sursă de insecuritate naţională în condiţiile 
globalizării şi integrării României în uniunea europeană, UNAp., Bucureşti, 2006, pp.76-78.
7 Cf. Dr. Ion Suceavă – Interpol la început de mileniu, Editura Meronia , Bucureşti 2007, pp.30-33
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Comisar şef Marius BALABAN 

Abstract

State terrorism is not an abstract or exaggerated concept, but one which 
represents an all-time reality.It has been differently perceived along history. 
Sometimes it was considered necessary to submit rebellious populations, in 
other cases, especially in totalitarian regimes( but not only), it was believed 
to represent a form of security of the state, of protection of some political 
regimes etc. Obviously, state terrorism has neither justification, nor legitimity. 
It never had. But people have always practised it, in one form or another, 
especially as arbitrary opression of population. Currently, there are strong 
debates concerning this phenomenon and its juridical framing.They are trying 
to keep it between normal limits and avoid juridical framing that may be either 
unrealistic or exaggerated or conditioned by the semantic ambiguity of the 
concept and and its content. Not even the dramatical events of September, 
11th 2001 and those that followed did not contribute to juridical clarifications 
in this matter. However, in the political and scientific environments, debates 
are continuing. We consider that there are significant facts and scientific 
arguments that can provide an examination which can clarify the uncertainties 
and even chaos that go with this phenomenon.

Cuvinte cheie: teroare, terorism, stat, criminalitate, tortură, omucidere, 
sponsorizare

„Terorismul de stat necesită o organizaţie ideologică, fundamentată pe 
dogmă, o idee pretinsă ca fiind absolută, de necontestat, şi care serveşte pentru a 
justifica distrugerea a tot ceea ce se opune.  Astfel a fost introdusă în scenă aşa 
numita Doctrină Naţională de Securitate.”

                                                                         
                                                                                                 Ernesto Garzón

TERORISMUL DE STAT –  
O AMENINŢARE LA ADRESA 

SECURITĂŢII
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1. Referinţe istorice

Terorismul de stat se referă la acte de terorism efectuate de către guverne, 
definiţia sa fiind  controversată şi fără consens la nivelul organizaţiilor internaţionale.

Din punct de vedere politic, terorismul sponsorizat de către stat este un termen 
folosit în general pentru a descrie terorismul internaţional sponsorizat de către statele-
naţiune şi care în prezent îmbracă forme ale finanţării terorismului internaţional. Ca şi 
în cazul terorismului de stat, definirea precisă a fenomenului, precum şi identificarea 
de exemple sunt subiecte de dispute politice aprinse. De asemenea, este frecvent 
utilizat în conjuncţie cu terorismul de stat care reprezintă, de fapt, o acuzaţie de 
terorism adusă guvernelor. 

Terorismul de stat are rădăcini vechi în istorie. Astfel, Aristotel a avut opinii 
critice faţă de teroarea angajată de către tirani împotriva propriilor popoare. Cea 
mai veche utilizare a termenului de „terorism”, cuvânt identificat de Oxford English 
Dictionary, este o referinţă la un comportament tiranic de stat, respectiv domnia 
„terorismului” în Franţa, în anul 1795. În acelaşi an, Edmund Burke a deplâns 
existenţa „acestor haite numite terorişti” care au crezut că pot ameninţa Europa. În 
timpul regimului de teroare, guvernul iacobin şi alte facţiuni ale Revoluţiei Franceze 
au fost utilizate de aparate ale statului pentru a executa şi a intimida oponenţii 
politici. Oxford English Dictionary include în acest caz, ca o definiţie a terorismului,  
„Guvernul de intimidare făcut de către partidul aflat la putere în Franţa între 1789-
1794”.

Mai târziu, exemple ale terorismului de stat au fost statul poliţienesc, măsurile 
aplicate de către Uniunea Sovietică la început în anilor 1920 şi regimul Germaniei 
naziste între anii 1930 - 1940. 

Academicianul Gus Martin descrie terorismul de stat ca fiind terorismul „comis 
de guverne, cvasi-guverne şi de structurile lor împotriva potenţialilor inamici”, care 
poate fi îndreptat împotriva duşmanilor, atât pe plan intern cât şi extern. Sensul 
original general al terorismului a fost de terorism de stat , după cum se reflectă 
în suplimentul din anul 1798 al Dicționarului Academiei Franceze, care a descris 
terorismul ca „sisteme, regimuri de teroare”. În mod similar, la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, a fost considerat terorist orice persoană care a folosit, în susţinerea opiniilor 
sale,  un sistem de intimidare coercitiv. Termenii „unitate de terorism”,”terorismul 
de sus” (spre deosebire de terorismul de jos, terorismul prin non-grupuri de stat), şi 
„terorismul structural” sunt utilizate, uneori, pentru a desemna terorismul de stat.

Enciclopedia Britanică defineşte terorismul, în general, ca fiind „utilizarea 
sistematică a violenţei pentru a crea un climat general de frică într-o populaţie şi, astfel, 
pentru a realiza un anumit obiectiv politic” şi adaugă, exemplificativ, că terorismul a 
fost practicat de instituţii de stat, cum ar fi armatele, serviciile de informaţii şi poliţie. 
Enciclopedia adaugă că „terorismul de stat sau sponsorizat de stat, este angajat de 
guverne  sau de facţiuni în cadrul guvernelor, împotriva cetăţenilor sau împotriva 
guvernului, împotriva facţiunii din cadrul guvernului, sau împotriva guvernelor 



161UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
străine”.  În timp ce utilizarea celor mai moderne metode ale terorismului conduce la 
victimizarea populaţiei civile în număr cât mai mare, specialiştii  dau o interpretare 
mai largă noţiunii de  terorism de stat. Michael Stohl precizează, spre exemplu, că  
toate actele de violenţă comise de stat sunt teroriste. Este important să înţelegem 
că dintre efectele actelor de terorism de stat prin folosire de violenţă  şi cele de 
ameninţare, efectul ameninţării este mult mai mare decât răul fizic produs împotriva 
unei persoane, în sensul că audienţa actului de ameninţare este mai importantă decât 
victima imediată din punct de vedere al impactului produs asupra grupului ţintă. 

2. Diferendele statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
definirea terorismul de stat

Organizaţia Naţiunilor Unite a încercat să creeze o definiţie juridică a 
terorismului internaţional, care exclude terorismul de stat. Preşedintele Comisiei 
de luptă împotriva terorismului a Organizaţiei Naţiunilor Unite a declarat că cele 
douăsprezece convenţii internaţionale anterioare privind terorismul nu au avut 
menţiuni cu privire la terorismul de stat, care nu a beneficiat de un concept legal 
internaţional, şi că, atunci când statele abuzează de puterile lor, acestea ar trebui să fie 
judecate, mai degrabă, conform convenţiilor internaţionale care incriminează crimele 
de război, încălcări ale drepturilor omului şi a dreptului umanitar internaţional, decât 
în raport de normele internaţionale de luptă împotriva terorismului. 

Într-o manieră similară, Kofi Annan, Secretarul General al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite la acel momentul, a declarat că „este timpul să se retragă din  
dezbateri aşa zisul „terorismul de stat”. Folosirea forţei de către state este deja 
bine reglementată în dreptul internaţional”. Annan a mai adăugat: „... indiferent de 
diferendele dintre guverne cu privire la problema de definire a terorismului, ceea 
ce este clar şi cu ceea ce  pot fi de acord, este faptul că orice atac deliberat asupra 
civililor nevinovaţi, indiferent de cauză, este inacceptabil şi se încadrează în definiţia 
terorismului”. Desigur, aici ar trebui lămurit ce înseamnă, în această viziune, „civil 
vinovat” şi „civil nevinovat”.

Cu toate acestea, a rezultat o definiţie recentă neoficială avansată de către 
statele Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum că „terorismul este o metodă de 
anxietate, inspirată de acţiuni violente repetate, angajată clandestin şi individual, de 
un grup sau de actori de stat, pentru îndoctrinare sau din motive politice, prin care, 
spre deosebire de asasinarea unei ţinte directe, vizează alte obiective principale”. 
Victimele violenţei umane sunt, în general, alese aleatoriu (ţinte de oportunitate) sau 
selectiv (reprezentative sau obiective simbolice ale populaţiei ţintă) şi vor servi ca 
generatoare de mesaj. Amenințarea şi violenţa bazate pe procese de comunicare între 
terorist (organizaţie),  victime şi ţintele principale sunt folosite pentru a manipula 
ţinta principală, transformându-o într-o ţintă de teroare, o ţintă de cereri, sau o ţintă 
de atenţie, în funcţie de intimidare, coerciţie sau de propagandă.

La data de 25 iulie 2005, ca urmare a evenimentelor ultimelor săptămâni de 
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la Londra şi Sharm el-Shaikh,  secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
din acea vreme, Kofi Annan, a cerut celor 191 state membre să accelereze decizia 
referitoare la una dintre problemele cele mai sensibile din punct de vedere politic în 
acest organism din lume: o definiţie a „terorismului”.

Cu toate acestea, până în prezent, terorismul de stat nu intră în categoria 
terorismului internaţional. Aşa cum am arătat, terorismul de stat are vechi origini şi 
nu a fost inventat de guvernele care nu reuşesc, în zilele noastre, să ia  o decizie în 
acest sens.

Subiectul necesită o analiză temeinică a motivelor – obiective sau subiective – 
care determină menţinerea terorismului de stat în afara terorismului internaţional. Se 
poate opina, deopotrivă, că terorismul de stat intern sau internaţional este practicat 
la scară largă de majoritatea guvernelor care nu au reuşit să cadă de acord, iar prin 
dezbaterile interminabile au reuşit să boicoteze luarea unei decizii, dar şi că decizia 
de a menţine terorismul de stat în afara terorismului internaţional este una corectă, 
iar plasarea acestuia în zona convenţiilor internaţionale care incriminează crimele 
de război, încălcări ale drepturilor omului şi a dreptului umanitar este una raţională, 
delimitarea dintre cele două ţinând cont de priorităţile internaţionale în domeniul 
securităţii.

2.1.  Contraterorism sau terorism de stat?

Această dilemă este necesar a fi clarificată, deoarece o delimitare clară dintre 
cele două acţiuni ar îndepărta suspiciunile cu privire la motivele pentru care statele 
membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite nu au reușit să cadă de acord asupra 
definiţiei terorismului de stat.

În România au fost definite, în concordanţă cu standardele internaţionale, în 
baza Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, atât intervenţia 
contrateroristă cât şi intervenţia antiteroristă. Astfel, intervenţia contrateroristă constă 
într-un ansamblul de măsuri ofensive realizate în scopul capturării sau anihilării 
teroriştilor, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii legale, în cazul desfăşurării 
ori producerii unui atac terorist, iar intervenţia antiteroristă reprezintă ansamblul 
măsurilor defensive realizate anterior producerii unor atacuri teroriste iminente, 
folosite pentru reducerea vulnerabilităţii factorilor umani, specifici şi nespecifici, şi 
a factorilor materiali. Deci contraterorismul este asimilat combaterii ofensive, chiar 
cu caracter militar.

Putem spune că diferenţa între contraterorism şi terorismul de stat constă în 
faptul că prima este o acţiune legală, în concordanţă cu convenţiile internaţionale 
privind drepturile omului şi dreptul umanitar, iar orice acţiune în afara cadrului legal 
poate fi asimilată terorismului de stat.

Contraterorismul poate exista atât în interiorul statului, cât şi în afara lui, în 
cadrul unor acţiuni militare internaţionale în teatre de operaţii şi în acord cu rezoluţiile 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind reprimarea terorismului internaţional. Prin 
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analogie, orice acţiune externă de acest fel care nu respectă principiul legalităţii 
poate fi considerată terorism de stat, dar în accepţiunea Organizaţiei Naţiunilor Unite 
nu reprezintă terorism internaţional.

Un exemplu relevant îl reprezintă războiul din Afganistan, în curs de 
desfăşurare, care a început la 7 octombrie 2001, ca răspuns la atacurile din 11 
septembrie 2001 asupra Statelor Unite, deşi planificarea lui s-a făcut cu mult timp 
înainte (1999), ca urmare a altor probleme de natură teroristă, care au existat înainte 
de atacuri. Începând cu anul 2002, Marea Britanie conduce propriile operaţii militare 
(Operaţia Herrick) ca parte a războiului din Afganistan.  Organizaţia Naţiunilor Unite 
nu a autorizat iniţial invazia din Afganistan.

Scopul declarat al conflictului a fost identificarea şi prinderea liderului Al-
Qaida, Osama bin Laden, precum şi a membrilor marcanţi ai acestei organizaţii, 
pentru a distruge întreaga organizaţie teroristă Al-Qaida şi pentru a elimina regimul 
taliban, care s-a constituit ca factor de sprijin şi siguranţă pentru organizaţie. 

La 20 septembrie 2001, într-o solicitare adresată de la sesiunea comună 
a Congresului American, preşedintele George Bush a emis un ultimatum  cerând 
guvernului taliban din Afganistan următoarele: 

- predarea liderilor Al-Qaida aflaţi în Afganistan în custodia autorităţilor 
Statele Unite;  

- eliberarea tuturor resortisanţilor străini încarceraţi, inclusiv cetăţeni 
americani;

- protejarea jurnaliştilor străini, diplomaţilor, precum şi a lucrătorilor externi 
în Afganistan; 

- închiderea taberelor teroriste de formare din Afganistan şi predarea fiecărei 
persoane bănuite de terorism autorităţilor competente, precum şi a structurii lor de 
suport;  

- acordarea accesului deplin Statelor Unite ale Americii la taberele de 
antrenament teroriste pentru a verifica închiderea lor.

Prima fază a războiului a fost constituită de perioada care a urmat atacurilor 
teroriste din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au lansat Enduring Freedom, 
pentru a anihila locul sigur pentru Al-Qaida şi utilizarea teritoriului afgan ca bază de 
operaţiuni pentru activităţile teroriste.

A doua fază a operaţiunii a reprezentat-o constituirea de către Consiliul de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, la sfârşitul lunii decembrie 2001, a Forţei 
Internaţionale pentru Asistenţă şi Securitate (ISAF) pentru a asigura oraşul Kabul şi 
zonele limitrofe ale acestuia. Ulterior, NATO a preluat controlul Operaţiunii ISAF 
(2003).  Până la 23 iulie 2009, efectivele ISAF s-au cifrat la cca. 64.500 de militari 
din 19 ţări, dintre care 29.950 de militari aparţinând Statelor Unite ale Americii, 
cu membri NATO care reprezentau nucleul puternic. Angajarea NATO în conflict 
a fost deosebit de importantă pentru Statele Unite, deoarece a asigurat legitimitate 
internaţională războiului din Afganistan.  
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Atacul iniţial a eliminat talibanii de la putere, dar forţele insurgente talibane 

au recăpătat potenţial. Începând cu anul 2006, Afganistanul a resimţit ameninţările 
la adresa stabilităţii sale, întrucât a crescut activitatea forţelor insurgente conduse de 
talibani şi s-a înregistrat un nivel ridicat al producţiei de droguri, precum şi formarea 
unui guvern fragil, cu control limitat, în afara Kabulului.

Până la sfârşitul anului 2008, talibanii au rupt orice legături cu Al-Qaida. 
În conformitate cu înalţi oficiali S.U.A. ai structurilor militare de informaţii, mai 
sunt, probabil, mai puţin de 100 de membri ai Al-Qaida rămaşi în Afganistan. Chiar 
dacă există opinii divergente privind intervenţia militară în Afganistan, acestea 
sunt relevante doar cu privire la oportunitatea acesteia din punct de vedere tactic şi 
strategic, dar cu privire la legitimitate aceasta este pe deplin acoperită, clasificând 
acţiunea ca una contrateroristă şi nu ca terorism de stat.

Dacă legalitatea a fost asigurată aşa cum am arătat mai sus, despre justificarea 
apărării intereselor au existat suficiente motive care să conducă la această intervenţie.

2.2. Dictatură sau terorism de stat?

Lenin, Lev Troţki şi a alţi ideologi de frunte bolşevici recunosc că teroarea de 
masă este o armă necesară în timpul dictaturii proletare şi a luptei de clasă.  În cartea 
sa „Apărarea terorismului”, Troţki a subliniat că „...tenacitatea istorică a burgheziei 
este colosală ...Teroarea este o armă folosită împotriva unei clase care, în ciuda 
faptului că este condamnată la distrugere, nu vrea să piară”.

Mai târziu, Karl Kautsky a criticat liderii bolşevici pentru tactici teroriste. El a 
afirmat că „printre fenomenele pentru care bolşevismul a fost responsabil de terorism, 
care începe cu eliminarea oricărei forme de libertate a presei, şi se termină într-un 
sistem de execuţie cu ridicata, este cu siguranţă cel mai izbitor şi cel mai respingător 
dintre toate”. Kautsky a recunoscut că Teroarea Roşie a reprezentat o varietate de 
tactici teroriste pentru a lovi fără discriminare, cu scopul de a speria populaţia civilă. 
Oamenii au fost executaţi pur şi simplu pentru ce au fost, nu pentru faptele lor.

Potrivit judecătorului spaniol Ernesto Garzón, „terorismul de stat este un 
sistem politic a cărui regulă de acceptare şi/sau de recunoaştere se impune clandestin, 
imprevizibil, şi se aplică difuz, chiar şi în ceea ce priveşte, în mod clar, oameni 
nevinovaţi, prin mijloace coercitive interzise de legile fundamentale. Terorismului de 
stat obstrucţionează sau anulează activitatea judiciară şi transformă guvernul într-un 
agent activ în lupta pentru putere”.

Pentru Garzón, definiţia terorismului de stat este completată cu explicaţia prin 
care se face referire la elementele sale cele mai importante de natură funcţională, aşa 
cum se vede din punct de vedere instituţional.  Terorismul de stat necesită: 

- o organizaţie ideologică, fundamentată pe dogmă, o idee pretinsă ca fiind 
absolută, de necontestat, şi care serveşte pentru a justifica distrugerea a tot ceea ce se 
opune (astfel a fost introdusă în scenă aşa numita „Doctrină Naţională de Securitate”); 

- un organism eficient de propagandă, care argumentează şi justifică mijloacele 
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aplicate şi contracarează şi stigmatizează poziţiile contrare; 
- o disciplină internă a organizaţiilor ideologice: eliminarea capacităţii de 

autocritică a membrilor organizaţiei a căror funcţie a fost să se aplice mijloace 
coercitive, prin anumite mecanisme de „disciplina internă”. 

Ernesto Garzón analizează conceptul „terorismului de stat” din punctul de 
vedere al eticii sale şi a legitimităţii de facto. El defineşte conceptul de terorism de 
stat ca o execuţie a puterii de stat caracterizat prin: 

- afirmarea existenţei unui „război vertical” cu un inamic infiltrat la fiecare 
nivel al societăţii, care acţionează ca un agent internaţional, al cărui scop este 
eliminarea valorilor acceptate drept absolute de către cei care deţin puterea. 

- delimitarea imprecisă a acţiunilor pedepsite şi eliminarea procesului judiciar 
pentru a determina arbitrar ceea ce constituie un act criminal; 

- impunerea clandestină de către stat de mijloace sancționatorii care sunt 
interzise de lege şi de legile fundamentale (torturi şi omucidere, printre altele); 

- aplicarea largă de mijloace violente pentru a priva oamenii de libertate, 
proprietate, sau de viaţă, în multe cazuri, indiferent de identitatea victimelor şi a 
autorilor.

Folosirea  violenţei asupra victimelor inocente contribuie la consolidarea  
eficientă a terorii. De regulă, se invocă cinci argumente principale împotriva 
conceptului de terorismul de stat: 

- statele au dreptul legitim de a folosi violenţa; 
- represiunea de stat diferă de terorism, deoarece victimele nu sunt alese la 

întâmplare, de conjunctură, ci sunt vizate pentru faptele lor; 
- violenţa de stat nu urmăreşte publicitatea; 
- ceea ce este descris ca terorism de stat este deja în mod adecvat interzis şi 

descris drept „represiune”, „abuzuri ale drepturilor omului”, „crime de război”;
- chiar în cazul în care statele se angajează în acte de „terorism”, acestea se 

diferenţiază prin faptul că au obiective, metode şi rezultatele diferite de  cele ale 
terorismului.

2.3. Restrângerea unor drepturi sau terorism de stat?

O definiţie cuprinzătoare asupra terorismului ar trebui să includă atât 
activităţile care sunt direct legate de obiectivele politice ale grupului cât şi activităţile 
care  urmăresc  colectarea fondurilor necesare desfăşurării atacurilor. În al doilea 
rând, se pare că, în timp ce teroriştii sunt, în general, incapabili de a răsturna un regim 
democratic, există pericolul ca statul, exagerând prin supraestimarea ameninţării 
reale, să genereze posibilitatea ca o democraţie să se distrugă ea însăşi în procesul de 
combatere a teroriştilor. În plus, examinând legăturile dintre terorism, criminalitate 
organizată şi activitatea de gherilă se ajunge la concluzia că, în unele cazuri, există 
convergenţă între cele trei fenomene. În al treilea rând, cele două concepţii principale 
ideologice ale terorismului sunt discutate, şi nici unul dintre ele nu pare a fi în măsură 
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să abordeze problema terorismului sub toate aspectele sale. 

Istoria a arătat că o abordare în forţă a activităţii teroriste este uneori ineficientă, 
mai ales în cazul în care un grup terorist apără o cauză, care este considerată legitimă 
de către o parte semnificativă a populaţiei locale. Pe de altă parte, o abordare mai 
liberală nu reuşeşte să ia în considerare faptul că grupurile teroriste sunt adesea 
implicate în crima organizată şi ar trebui, prin urmare, ca măsurile represive luate de 
stat să fie deseori necesare. În general, o ideologie a împiedicat întotdeauna studiul 
obiectiv al terorismului ca o problemă de politică penală, de represiune, ceea ce a 
condus la lipsa de consens în cadrul comunităţii academice cu privire la oportunitatea 
luării de măsuri împotriva terorismului. 

Opţiunile pe care statele le au pentru combaterea terorismului oferă o reflecţie 
critică cu privire la măsurile preemptive şi la legitimitatea lor. Mai mult decât atât, 
un anumit număr de măsuri legislative, militare şi operaţionale internaţionale trebuie 
examinate cu multă atenţie. În cele din urmă, concluziile generale ale examinării 
sunt prezentate cu scopul de a elabora o politică viabilă. Este important de a evalua 
ameninţarea cu acurateţe. Această problemă este legată de definiţie. În general, 
puterea unui grup terorist va depinde de doi factori: numărul de suporteri în publicul 
larg şi accesul acestora la fondurile din care urmează să se efectueze operaţiuni. Cu 
toate acestea, faptul că teroriştii contează pe aceste două elemente permite statului să 
le combată pe fiecare în parte. În cazul în care aprobarea publică pentru cauza unui 
grup terorist este mare, statul ar trebui să ia în considerare o abordare structurală, 
pentru a rezolva problema de la rădăcină. În acelaşi timp, structurile de informaţii 
şi de aplicare a legii trebuie să încerce să determine sursele de venit ale teroriştilor 
(criminalitatea organizată, impozitele revoluţionare, contribuţiile din alte ţări), şi să 
încerce să acţioneze cu privire la acest aspect, ceea ce ar avea ca rezultat diminuarea 
semnificativă a ameninţării în ansamblu. În cele din urmă, un anumit nivel al activităţii 
teroriste a existat dintotdeauna în istorie şi nu va fi niciodată posibilă eradicarea 
completă a fenomenului.

În urma atacurilor de la 11 septembrie 2001, SUA a luat măsuri în sensul 
acordării de puteri sporite instituţiilor de aplicare a legii, adoptând controversatul 
Patriot-act la data de 25 octombrie 2001. Astfel, FBI ca şi coordonator al activităţilor 
antiteroriste, a fost împuternicit să efectueze perchiziţii, interceptări ale convorbirilor 
telefonice şi prin internet şi reţineri de persoane, fără a fi necesară autorizarea lor de 
către magistraţi. Putem afirma că, prin obligarea guvernului să recurgă la măsuri de 
restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, Al-Qaida a reuşit 
să lezeze securitatea democratică a SUA. Pentru a riposta atacurilor teroriste, măsura 
– chiar dacă a adus prejudicii democraţiei pe termen scurt –, pe termen lung a crescut 
gradul de siguranţă a cetăţenilor. De la 11 septembrie 2001, pe teritoriul Statelor 
Unite nu au mai avut loc acte de terorism semnificative. În situaţii de criză, este 
normal să fie adoptate măsuri excepţionale, avându-se în vedere faptul că societăţile 
democratice sunt societăţi deschise, aceasta constituind un suport de avantaj atât 
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pentru organizaţiile teroriste, cât şi pentru organizaţiile criminale, pe care acestea în 
exploatează din plin.

  
2.4. Finanţarea terorismului sau terorism sponsorizat de stat?

Considerând că finanţarea terorismului este un subiect care preocupă în mod 
serios întreaga comunitate internaţională, că numărul şi gravitatea actelor de terorism 
internaţional sunt în funcţie de resursele financiare pe care teroriştii le pot obţine şi 
ţinând seama de faptul că instrumentele juridice multilaterale existente nu tratează 
expres finanţarea terorismului, Organizaţia Naţiunilor Unite a convenit asupra 
necesităţii urgentării întăririi cooperării internaţionale între state pentru elaborarea 
şi adoptarea măsurilor eficiente destinate să prevină finanţarea terorismului, precum 
şi reprimarea acestuia şi pedepsirea autorilor, adoptând Convenţia Internaţională a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind reprimarea finanţării terorismului, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 852/26 noiembrie 2002.  

Abordarea luptei antiteroriste, începând cu finanţarea terorismului, face 
parte din strategia organizaţiilor internaţionale de luptă împotriva terorismului, 
întrucât orice acţiune teroristă trebuie să fie alimentată financiar, mai ales pentru 
acţiunile desfăşurate în statele euroatlantice unde sistemele informatice bancare 
sunt dezvoltate, iar tranzacţiile în numerar aproape inexistente. În urma atacurilor 
teroriste din 11 septembrie 2001, s-a instituit necesitatea de a se combina eforturile 
şi experienţa în lupta împotriva finanţării terorismului. Aceasta permite o vizualizare 
mai clară a reţelelor teroriste sau de crimă organizată prin finanţarea terorismului şi 
circulaţia fondurilor suspecte.

Spălarea banilor şi finanţarea terorismului sunt într-o legătură directă, dar 
nu biunivocă. Astfel, orice act de finanţare a terorismului are la bază activităţi de 
spălare a banilor şi, chiar dacă sursa de finanţare este licită, cu siguranţă trebuie să se 
piardă urma finanţatorului. În acelaşi context, nu orice operaţiune de spălare a banilor 
conduce la o finanţare a terorismului, aceasta fiind o operaţiune a unei organizaţii 
criminale care nu este, neapărat, structură internă a unei organizaţii teroriste. 
Desigur, se pune, în mod legitim, întrebarea: Dacă spălarea banilor şi, în general, 
criminalitatea transfrontalieră nu este neapărat strâns legată de terorism, atunci de ce 
îl finanţează? Răspunsul trebuie să fie foarte nuanţat, întrucât nu toate organizaţiile 
transfrontaliere şi mecanismele de spălarea banilor finanţează terorismul, ci doar 
unele dintre acestea, ele însele făcând parte, într-o formă sau alta, din reţele teroriste. 

La data de 9 decembrie 1999, la New York, Adunarea Generală O.N.U. a adoptat 
Convenţia Internaţională privind Reprimarea Finanţării Terorismului semnată şi de 
România şi ratificată prin Legea nr. 623/2002, prin care se solicită statelor membre 
să ia măsuri pentru protejarea sistemelor financiare naţionale împotriva încercărilor 
reţelelor, organizaţiilor teroriste sau unor persoane care planifică sau sunt implicate 
în acte de terorism de a le folosi.

În septembrie 2001, Consiliul de securitate al O.N.U. a adoptat Rezoluţia 
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1373 prin care au fost impuse statelor membre obligaţii în prevenirea şi reprimarea 
finanţării terorismului, precum şi incriminarea activităţilor care au legătură cu 
terorismul şi a solicitat întărirea schimbului de informaţii în acest scop.

În anul 1989, cu ocazia Summit-ului G7 de la Paris a fost înfiinţat Grupul 
de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI), organism inter-guvernamental care 
stabileşte standardele internaţionale de combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului. Cooperarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor cu acest organism se realizează prin Comitetul MONEYVAL – organism 
regional înfiinţat în anul 1997 la nivelul Uniunii Europene.

La 29 octombrie 2001, urmare a evenimentelor din S.U.A., cu ocazia unei 
sesiuni speciale susţinute la Washington, GAFI a decis să-şi extindă mandatul în 
lupta împotriva terorismului, cu această ocazie adoptând opt recomandări în vederea 
stopării organizaţiilor teroriste în obţinerea şi transferul de fonduri.

O altă cale de realizare a schimbului internaţional de informaţii în domeniul 
financiar o reprezintă apartenenţa Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor la Grupul Egmont.

Grupul Egmont este o organizaţie internaţională a Unităţilor de Informaţii 
Financiare de tip FIU, din 116 ţări, care asigură un forum pentru a îmbunătăţi 
activitățile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Finanţarea terorismului poate veni dintr-o gamă largă de surse, cum ar fi:  
sponsorizarea de către state; venituri generate din afaceri legale; venituri generate 
ilegal ( în parteneriat cu organizaţii criminale sau organizaţia criminală ca structură 
internă) din surse precum răpirile, traficul de imigranţi, de carne vie şi de droguri 
şi din vânzarea de arme mici şi armament uşor; folosirea incorectă a donaţiilor 
caritabile; contribuţiile din partea diasporelor radicalizate; furt, trafic şi corupţie.

Aşa cum se vede, terorismul sponsorizat de stat reprezintă doar o sursă de 
finanţare din multe altele şi nu o regulă, iar asupra reprimării finanţării terorismului 
se desfăşoară activităţi la nivel internaţional.

3. Concluzii

Terorismul de stat a fost analizat, în timp, de o largă varietate de specialişti, 
de la istorici, analişti din toate domeniile, academicieni, până la filozofi, jurnalişti şi 
chiar poeţi. Unii dintre aceştia au afirmat faptul că despre terorismul internaţional s-a 
scris foarte mult, iar despre terorismul de stat foarte puţin, lăsând să se subînţeleagă că 
subiectul terorism de stat a fost, în mod voit, marginalizat. Am constatat că lucrurile 
nu stau chiar aşa, publicaţiile privind terorismul de stat fiind mult mai numeroase. 
Aceasta, probabil, se datorează faptului că subiectul se referă la ceea ce face statul în 
general, la tendinţele generale de decredibilizare a instituțiilor statului, precum şi la 
faptul că scenariile bazate pe mari conspiraţii mondiale se vând bine.

În mod clar, terorismul de stat este doar un instrument de lucru, care nu 
reprezintă nici măcar un scop secundar pe termen scurt. El este folosit de guverne 
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pentru instaurarea unui regim politic, menţinerea unui regim dictatorial, orientarea 
maselor, crearea unui inamic public care să justifice anumite acţiuni sau, în cazul 
terorismului de jos, un instrument pentru afirmarea dreptului la autodeterminare al 
unui popor. Dar, deşi uneori se spune că astfel de măsuri (care pot fi incluse în ceea 
ce numim terorism de stat) se exercită în numele securităţii statului, proprietăţii, 
persoanei etc., realitatea este tocmai inversă. Terorismul de stat, indiferent sub ce 
formă s-ar manifesta, reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii.  
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Abstract

Challenges, perils and threats to public health  have not diminished, 
but rather  amplified and intensified lately. More the ways of ensuring and 
protecting human health are developing, the more the perils and threats become 
complex and dangerous. This is a paradox. It seems implausible that, in the 
era of open heart surgery and  brain surgery, when medical science, medical 
practice and medical art have achieved outstanding performances, to talk of 
a resurgence of the dangers and threats to human health. And yet, this is the 
truth. It is true that in developed countries, part of the population is receiving 
special assistance, but at a planetary scale, due to an increasing strategic fault 
between the rich and the poor world, a sanitary insecurity appears rather a 
healthy habitat for human life. Cosmic and geophysical factors, climax factors 
and human environment factors (pollution, conflict between infrastructures 
and natural environment, social anomaly, crime and cross border crime), the 
development of dangers and threats of the cyberspace, etc. generating new 
types of perils and chain threats, new vulnerabilities to them and, especially, 
new uncertainties that make difficult the process of analysis  and assumption 
of the risk. 

Cuvinte-cheie: dezastre, cutremure, inundatii, epizootii, epidemii, accident, 
chimic, industrial, nuclear

1. Dezastrele 

Conceptul de dezastru este foarte larg şi cuprinde atât dezastrele naturale, 
datorate unor evenimente cosmice, geofizice sau meteorologice, cât şi dezastrele 
produse de oameni. Toate dezastrele afectează viaţa şi securitate oamenilor. 
1  Locotenent-colonel Cristian Rădulescu este doctorand al Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi medic la 
Spitalul Militar Clinic Central
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Conform terminologiei adoptate de OCHA/ONU (Internationally agreed 
glossary of basic terms related to disaster management, UN, IDNDR, Geneva, 
1992), prin dezastru (catastrofă) se înţelege  o gravă întrerupere a funcţionării unei 
societăţi, generând pierderi umane, materiale sau modificări nefaste ale mediului, 
care nu poate fi refăcută prin resursele acesteia.

Dezastrele se pot clasifica fie după modul de manifestare  (lente sau rapide), fie 
după cauză (naturale sau antropice).

O altă formă de a defini dezastrele este următoarea: Dezastrele=Vulnerabilit
ăţi+Hazard

Vulnerabilităţi = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educaţie, creşterea 
populaţiei, fragilitatea economiei, sărăcie, corupţie, structuri de urgenţă birocratice 
etc.

Hazard = fenomen rar sau extrem de rar, de natură umană sau geofizică, 
climaterică, spaţială etc. care afectează viaţa, proprietăţile şi activitatea umană, a 
cărui extindere poate duce la dezastre.

Hazardele pot fi: geologice (cutremure, erupţii vulcanice, alunecări de teren); 
climatice (cicloane, inundaţii, secetă); de mediu (poluarea mediului, epizootii, 
deşertificare, defrişare păduri); epidemii şi accidente industriale; război (inclusiv 
terorism).

Conform acestei terminologii, se mai definesc: criza = situaţie internă sau 
externă a cărei evoluţie poate genera o ameninţare asupra valorilor, intereselor şi 
scopurilor prioritare ale părţilor implicate (separat sau împreună); accident = 
întâmplare neprevăzută venită pe neaşteptate, curmând o situaţie normală, având 
drept cauză activitatea umană; accident complementar = accident care are loc pe 
timpul sau după desfăşurarea unui dezastru naturale, datorat acestuia.

2. Fenomene naturale distructive 

Natura este dinamică. Procesele naturale sunt complexe, chiar dacă prin 
transformare, potrivit legii conservării materiei şi energiei, nimic nu se pierde şi 
nimic nu se câştigă. La nivelul miniproceselor sau al proceselor specifice, partajate, 
modificările pot avea consecinţe extrem de diferite, mai ales în cazul unor evenimente 
bruşte, neaşteptate. Printre evenimentele bruşte, care pot avea cu consecinţe grave 
pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, se situează şi următoarele: alunecarea de teren 
= deplasarea rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor 
lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; cutremurul = 
ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor tectonice, care 
generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri 
materiale; epidemiile = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile 
la oameni; epizootiile = răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile 
la animale; fenomenele meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care 
afectează violent zone relativ mari de teren pe termen lung, provocând pierderi 
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de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea mediului ambiant; inundaţiile = 
acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea 
şi durata sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna 
desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.

3. Evenimente cu urmări deosebit de grave asupra mediului înconjurător 
provocate de accidente datorate activităţii umane

Cele mai frecvente şi mai grave evenimente, cu consecinţe pentru viaţa 
oamenilor, sunt însă cele produse chiar de oamenii. Printre acestea, se situează şi 
următoarele: accidentul chimic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei 
substanţe toxice pe timpul producerii, stocării sau transportului acesteia; accidentul 
biologic = eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unui agent patogen pe 
timpul producerii, stocării, manipulării sau transportului acestuia; accident nuclear = 
eveniment care afectează instalaţia nucleară şi poate provoca iradierea şi contaminarea 
personalului acesteia, populaţiei şi a mediului înconjurător, peste limitele admise; 
accidentul hidrotehnic = funcţionare defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce 
duce la pierderi de vieţi umane şi distrugeri materiale, în aval de locaţia acesteia; 
accidentele majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea 
unor utilaje tehnologice, datorită neglijenţei umane, ducând la numeroase victime 
şi mari pierderi materiale; accidentele majore pe căile de comunicaţii = distrugerea 
sau impactul unor mijloace de transport sau a unor elemente de infrastructură 
care întreruperea temporară a circulaţiei, care generează distrugerea acestor căi de 
comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale; avariile majore la 
reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii = distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii 
şi telecomunicaţii datorită acţiunii umane sau naturale; căderile de obiecte cosmice 
= pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs asupra 
pământului de prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau alt material cosmic; incendiile 
de masă = ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc însemnate 
pierderi de vieţi umane, animale, precum şi pagube materiale.

4. Apărarea împotriva dezastrelor

Apărarea împotriva dezastrelor comportă: măsuri de prevenire şi de pregătire 
pentru intervenţie; măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea 
fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave; măsuri de intervenţie ulterioară 
pentru recuperare şi reabilitare.

Scopurile apărării împotriva dezastrelor: reducerea (pe cât posibil evitarea) 
pierderilor posibile generate de diferitele dezastre; asigurarea unei asistenţe prompte 
şi calificate a victimelor; realizarea unei refaceri economico-sociale cât mai rapide 
şi durabile.

Etapele apărării împotriva dezastrelor: pregătirea pentru limitarea efectelor 
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dezastrelor; declanşarea dezastrelor; alarmare; intervenţia; reabilitarea facilităţilor 
economico sociale afectate; dezvoltarea societăţii; continuarea pregătirii.

Principalele măsuri de prevenire a dezastrelor: includerea problematicii 
privind apărarea împotriva dezastrelor în strategiile de dezvoltare ale societăţii, la 
nivel central şi local; realizarea lucrărilor de apărare specifice fiecărui tip de hazard; 
optimizarea activităţii structurilor care asigură coordonarea şi conducerea acţiunilor 
de prevenire; dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniu.

Principalele măsuri de protecţie împotriva dezastrelor: instruirea populaţiei 
privind normele de comportament în caz de dezastru; exerciţii şi aplicaţii cu forţele şi 
mijloacele destinate intervenţiei; pregătirea operativă a factorilor cu drept de decizie; 
realizarea unor acorduri internaţionale privind asistenţa umanitară în caz de dezastre.

Principalele măsuri de intervenţie în caz de dezastre: cercetare zonei afectate; 
coordonare acţiunilor de căutare-salvare (deblocare-salvare în caz de război), 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă, etc.; evacuarea populaţiei şi a valorilor de 
patrimoniu; crearea şi administrarea taberelor de sinistraţi; distribuirea ajutoarelor 
umanitare.

5. Fişe cu principalele caracteristici ale dezastrelor 

Acest tip de fişe au fost elaborate de către specialiştii OCHA/ONU. Mai jos 
sunt detaliate componentele principale ale acestor fişe pentru dezastrele caracteristice 
ţării noastre.

Cutremur
Cauza fenomenului: geofizică.
Caracteristici generale: mişcare vibratorie generată de undele seismice care 

poate genera prăbuşiri de teren, replici seismice, tsunami, lichefieri ale terenului şi 
alunecări de teren.

Predictibilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung şi mediu cu o mare  
probabilitate de reuşită. Pe termen scurt, prognozele au o probabilitate de reuşită 
redusă. Predictibilitatea se bazează pe monitorizarea activităţii seismice, istoricul 
acesteia şi observaţii în teren.

Factori de vulnerabilitate: construirea de localităţi în zone cu risc seismic 
ridicat; clădiri cu structuri de rezistenţă antiseismică neadecvate (defecte de 
proiectare sau executare); densitate mare de locuinţe şi populaţie pe suprafeţe reduse; 
informarea redusă (în special a populaţiei) despre cutremure.

Efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clădiri sau a altor 
tipuri de infrastructură, incendii, accidente hidrotehnice, alunecări de teren etc.); 
pierderi umane ( procent ridicat mai ales în zonele des populate sau pentru clădirile 
prost conformate antiseismic); sănătate publică (număr ridicat de persoane ce 
necesită intervenţii chirurgicale, contaminarea apei potabile şi probleme de asigurare 
a condiţiilor sanitare minime de supravieţuire).
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Măsuri de reducere a riscului: proiectarea lucrărilor de investiţii conform 
normelor de zonare seismice; informarea, pregătirea şi antrenarea populaţiei privind 
normele de comportament în caz de cutremur.

Măsuri de pregătire specifice: înştiinţarea populaţiei, întocmirea şi exersarea 
măsurilor cuprinse în planurile de protecţie şi intervenţie.

Măsuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor şi a pierderilor, căutare-salvare, 
asistenţă medicală de urgenţă, reabilitarea facilităţilor economico-sociale afectate, 
distribuirea de ajutoare.

Instrumente de evaluare a impactului: scările de evaluare a efectelor generate 
de cutremur (Mercalli, MSK, japoneză, etc.).

Alunecare de teren
Caracteristici generale: prezintă mai multe forme de manifestare sau pot să apară 

ca efecte secundare ale altor tipuri de dezastre (cutremur, fenomene meteorologice 
periculoase, erupţii vulcanice, etc.), fiind considerată cel mai răspândit fenomen 
geologic.

Predictibilitate: după frecvenţa de apariţie, extinderea fenomenului şi 
consecinţele generate de acesta, pot fi estimate zonele de risc, prin studiul zonei 
geografice.

Factori de vulnerabilitate: clădiri construite pe versanţii dealurilor şi munţilor, 
drumuri şi linii de comunicaţii în zone muntoase, clădiri cu fundaţii slabe, conducte 
aeriene sau îngropate.

Efecte: distrugeri materiale, blocarea drumurilor, distrugerea liniilor de 
comunicaţie şi a podurilor de pe cursurile de apă, devierea acestora, blocarea şi 
formarea de lacuri etc., reducerea producţiei agricole sau forestiere; pierderi umane.

Măsuri de reducere a riscului: realizarea hărţilor cu zone de risc, realizarea 
unei legislaţii în domeniu, asigurarea bunurilor şi persoanelor.

Măsuri de pregătire specifice: educarea comunităţii posibil a fi afectată, 
realizarea unui sistem de monitorizare, înştiinţare şi evacuare.

Măsuri post-dezastru: căutare-salvare, asistenţă medicală, adăpostirea de 
urgenţă a persoanelor sinistrat.

Instrumente de evaluare a impactului: echipe de experţii.

Inundaţii
Caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, înălţimea viiturii, durata 

şi frecvenţa acesteia.
Predictibilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu şi scurt, în funcţie de 

nivelul tehnic al sistemului de monitorizare al vremii şi al cursurilor de apă.
Factori de vulnerabilitate: clădiri construite în zona inundabilă, lipsa sistemului 

de avertizare a populaţiei, capacitate redusă de absorbţie a solului, clădiri şi fundaţii 
cu capacitate de rezistenţă slabă, stocuri de alimente neprotejate.
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Efecte: distrugeri materiale, pierderi umane şi contaminarea surselor de apă.
Măsuri de reducere a riscului: lucrări de apărare şi amenajare a digurilor.
Măsuri de pregătire specifice: sisteme de detecţie şi alarmare, educarea şi 

participarea comunităţii, planificarea executării lucrărilor de apărare.
Măsuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului, căutare-salvare, 

asistenţă medicală, aprovizionarea pe termen scurt cu apă şi alimente, purificarea 
apei şi adăpostire temporară.

Instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor.

Secetă
Cauza fenomenului: deficit fluviometric, degradarea solului, creşterea 

temperaturii apei oceanelor, creşterea concentraţiei de dioxid de carbon în atmosferă.
Caracteristici generale: dezastru cu efect temporar, mai ales asupra agriculturii, 

a căror forme de manifestare depind de o serie de factori (existenţa sistemului de 
irigaţii, etc.).

Predictibilitate: perioadele de precipitaţii reduse sunt normale pentru toate 
sistemele climatice. Prognozele meteorologice fac posibilă avertizarea timpurie 
asupra posibilităţii de producerea a fenomenului.

Factori de vulnerabilitate: stabilirea de habitate în zone aride, terenuri agricole 
izolate, lipsa unor resurse de alimentare cu apă, lipsa unei planificări privind alocarea 
resurselor în zonele de risc, etc.

Efecte: scăderea producţiei agricole, viticole şi zootehnice, creşterea preţurilor, 
creşterea ratei inflaţiei, reducerea stării nutriţionale a populaţiei, îmbolnăviri, criză 
energetică, etc.

Măsuri de reducere a riscului: sistem de monitorizare şi înştiinţare imediată.
Măsuri de pregătire specifice: dezvoltarea unui plan interdepartamental de 

apărare împotriva efectelor dezastrului;
Măsuri post-dezastru: menţinerea stabilităţii preţurilor, distribuirea centralizată 

a hranei, asigurarea rezervelor de alimente la nivel curent, asigurarea cu apă, etc.
Instrumente de valoare a impactului: monitorizarea situaţiei meteorologice şi 

hidrologice, nutriţionale şi economico-sociale.

Poluarea mediului
Cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare marină, poluarea apei potabile, 

creşterea globală a temperatirii, distrugerea stratului de ozon.
Predictibilitate: poluarea este considerată şi raportată la consumul pe cap de 

locuitor; în ţările în curs de dezvoltare ea este în creştere.
Factori de vulnerabilitate: industrializarea şi lipsa legilor în domeniu, lipsa 

resurselor pentru contracararea fenomenului.
Efecte: distrugerea recoltelor agricole, pădurilor şi sistemului acvifer, distrugeri 

materiale, înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea temperaturii etc.
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Măsuri de reducere a riscului: stabilirea unor standarde de calitate a mediului, 
promovarea de politici pentru protecţia surselor de apă, controlul producerii de 
aerosoli şi al produselor de freon etc.

Măsuri de pregătire specifice: elaborarea unui plan de protecţie şi siguranţă 
a mediului la nivel naţional, includerea problemelor de mediu în programele 
guvernamentale de dezvoltare etc.

Instrumente de evaluare a impactului: sisteme de supraveghere terestră şi 
aeriană a solului şi apei, evoluţia climei, etc.

Defrişare păduri
Cauza fenomenului: incendiile de masă, boli ale masei lemnoase, exploatare 

neraţională.
Caracteristici generale ale fenomenului: declanşarea altor hazarde prin slăbirea 

stabilităţii solului; masă lemnoasă moartă.
Predictibilitate: depinde de politica ţării respective în domeniu şi de existenţa 

unei baze de date privind modul cum se manifestă fenomenul.
Factori de vulnerabilitate: subdezvoltare, dependenţa de lemn ca sursă de 

energie, lipsa unei politici de exploatare, creşterea rapidă a populaţiei etc.
Efecte: distrugerea culturilor tradiţionale şi creşterea necesităţilor de import, 

inundaţii, secetă, foamete etc.
Măsuri de pregătire specifice: educarea comunităţii, promovarea unor 

alternative la folosirea lemnului ca combustibil.
Instrumente de evaluare a impactului: cartografierea pădurilor şi supravegherea 

acestora, monitorizarea programelor de reîmpăduriri.

Epizootii
Cauze: răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la animale.
Caracteristici generale: se datorează unei combinaţii de mai mulţi factori 

cum ar fi temperatura, introducerea de noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, 
calitatea apei şi migrarea animalelor.

Predictibilitatea: sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor.
Factori de vulnerabilitate: numărul mare şi variat de animale, lipsa de control 

asupra importurilor de animale şi transporturilor de animale etc.
Efecte: îmbolnăvirea în proporţii de masă la nivelul comunităţii, foametea etc.
Măsuri de pregătire specifice: elaborarea unui plan naţional de apărare, 

programe de pregătire a responsabililor guvernamentali şi a fermierilor, etc.
Instrumente de evaluare a impactului: evaluarea prin testare a incidenţei şi 

severităţii infecţiei.

Epidemii
Cauza fenomenului: condiţii sanitare precare, sărăcie, contaminare apă etc.
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Caracteristici generale: posibilitate ridicată de răspândire, existenţa unor 
dezechilibre economice şi sociale, lipsa personalului specializat, etc.

Predictibilitatea: studiile şi rapoartele epidemiologice pot creşte capacitatea de 
diagnoză şi prognoză, inclusiv la bolile cu perioade mari de incubaţie, etc.

Factori de vulnerabilitate: sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutriţie deficitară, 
apă potabilă de slabă calitate etc.

Efecte: bolnavi şi morţi, pierderi economice, panică etc.
Măsuri de reducere a riscului: monitorizarea evoluţiei factorului de risc 

medical de urgenţă, elaborarea unui plan de protecţie cu alocarea resurselor necesare.
Măsuri de pregătire specifice: verificare şi confirmare diagnostice, identificarea 

cazurilor, găsirea surselor epidemice, controlul evoluţiei cazurilor, etc.
Măsuri post-dezastru: existenţa unui serviciu medical de urgenţă, ajutor 

medical.
Instrumente de evaluare a impactului: supraveghere epidemiologică, evaluarea 

periodică a eficienţei serviciului medical de urgenţă.

Accident chimic şi industrial
Cauza fenomenului: greşeli de exploatare a instalaţiilor, nerespectarea regulilor 

de depozitare, manipulare şi transport, accidente pe căile de comunicaţii, etc.
Predictibilitatea: sisteme de monitorizare, deoarece industrializarea va creşte 

incidenţa acestora.
Factori de vulnerabilitate: lipsa sistemului de avertizare şi alarmare, neinstruirea 

populaţiei posibil  a fi afectată, necunoaşterea şi nerespectarea legislaţiei în domeniu.  
Efecte: distrugeri ale instalaţiilor şi structurilor industriale, generarea unor 

incendii de masă, contaminarea apei, terenului şi aerului, morţi, răniţi, etc.
Măsuri de reducerea a riscului: dezvoltarea unor planuri de pregătire şi 

intervenţie la nivel local.
Măsuri de pregătire specifice: identificarea materialelor periculoase, stabilirea 

zonelor de risc, elaborarea  şi testarea planurilor de protecţie şi intervenţie, etc.
Măsuri post-dezastru: evacuarea din zona de risc, căutare-salvare, 

decontaminare zonei afectate şi a personalului, măsuri de prim ajutor, etc.;
 Instrumente de evaluare a impactului: sistem de monitorizare.

Accidentele chimice reprezintă  eliberarea necontrolată în mediul înconjurător 
a unor substanţe chimice toxice industriale (S.C.T.I.) în concentraţii mai mari decât 
cele admise, (în incinta agenţilor economici, pe timpul transportului, pe timpul 
depozitării, pe timpul descărcării substanţelor din / în cisterne, pe timpul folosirii 
lor în procesul de producţie, nerespectării normelor de protecţie a muncii şi P.S.I.), 
punând astfel în pericol sănătatea personalului şi salariaţilor.

Substanţele chimice toxice industriale (S.C.T.I), sunt produsele chimice care 
datorită proprietăţilor fizice, chimice şi toxice îşi manifestă acţiunea contaminantă 
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şi vătămătoare, în concentraţii mici pe distanţe foarte mari, ce depăşesc limitele 
agentului economic sursă toxică, ce creează zone de acţiune ce pot cuprinde localităţi 
întregi şi unităţi economice izolate. 

Pe timpul transportului cu mijloace auto, problemele pot să apară ca urmare 
a unor accidente de circulaţie, avarii la mijlocul de transport sau ambalaj, reacţii 
chimice neprevăzute, nerespectării normelor tehnice de ambalare şi transport sau 
a altor factori neprevăzuţi. Ca urmare a acestor accidente se pot produce explozii, 
incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau răspândire de substanţe toxice pe sol şi în 
mediu.

Substanţele periculoase se transportă în cisterne, containere sau alte tipuri de 
ambalaje (în stare de gaz comprimat, gaz lichefiat, lichid sau solid).

Mijloacele care transportă aceste substanţe trebuie să fie marcate cu etichete şi 
indicatoare de avertizare.

Principalele substanţe chimice toxice industriale (S.C.T.I.) care prezintă 
pericol pentru salariaţi (populaţie) şi cele mai des folosite sunt: amoniacul, clorul, 
hidrogenul sulfurat, acidul clorhidric, acidul sulfuric, monoxidul de carbon etc.

La producerea unui accident cu implicarea unor asemenea substanţe, se creează 
o zonă letală (mortală) şi o zonă de intoxicare. Dimensiunile acestor zone depind de 
cantitatea de S.C.T.I. eliberată în mediul înconjurător, concentraţia acesteia, timpul 
până la remedierea avariei şi punerea în aplicare a măsurilor ce se impun.

Este deosebit de important ca în momentul producerii unui astfel de eveniment 
salariaţii (populaţia) să se  adăpostească în clădiri, asigurând rapid primele măsuri de 
etanşeizare a uşilor şi ferestrelor utilizând pentru izolare materiale aflate la îndemână 
(produse textile, bureţi, chit, etc.). 

Se va opri orice instalaţie de aer condiţionat sau de ventilare şi nu se va părăsi 
clădirile decât la încetarea alarmei transmisă prin mijloacele specifice de către 
personalul de conducere. 

Pentru prevenirea şi protecţia populaţiei împotriva efectelor acestor substanţe 
legea obligă agentul economic care deţine, depozitează, foloseşte în procesul 
de producţie S.C.T.I., să întocmească plan de protecţie şi intervenţie,  să respecte 
prevederile legislaţiei Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului (H.G. 
nr.95/2003 privind controlul activităţii care prezintă pericole de accidente majore în 
care sunt implicate substanţe periculoase), să facă publice următoarele date: care este 
unitatea sursă de pericol chimic; tipul de substanţă toxică industrială pe care îl deţine; 
caracteristicile şi modul de acţiune al substanţei toxice; zona de risc în care v-aţi 
putea afla; măsuri de protecţie specifice zonei; locul în care se asigură protecţia prin 
adăpostire sau izolare; locurile de dispunere şi itinerarele de evacuare temporară.

În locurile de adăpostire – izolare pentru salariaţi (populaţiei) trebuie asigurate 
măsurile de siguranţă prin: procurarea materialelor de etanşare (chit, bandă izolantă, 
bureţi izolatori, purfix etc.); asigurarea mijloacelor de protecţie individuală speciale 
(mască contra gazelor, aparat de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate; 
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realizarea unei truse de prim – ajutor medical; pregătirea unei rezerve permanente de 
apă şi alimente; asigurarea unui radioreceptor cu baterii.

Salariaţii (populaţia) trebuie să-şi însuşească: cunoştinţele necesare în vederea 
realizării măsurilor de protecţie; regulile de comportare la accident în zona norului 
toxic.

5. Accidentul nuclear 

Radiaţiile sunt frecvente în natură sau pot fi produse în mod artificial fără 
a fi definite nici ca tip nici ca efect. Iradierea naturală a organismului uman se 
datorează radiaţiilor ionizante existente în mediul înconjurător (radiaţiile cosmice, 
radioactivitatea solului, a alimentelor etc). La acestea se adaugă: folosirea radiaţiilor 
în investigaţiile şi tratamentele medicale; iradierea datorată experimentelor nucleare 
în atmosferă şi industria energetică nucleară

Ponderea cea mai importantă în iradierea organismului uman o are iradierea 
naturală 66% , urmată de iradierea medicală 23% şi cu valori apropriate iradierea 
profesională şi cea suplimentară. 

Deoarece efectele radiaţiilor sunt legate de doza de radiaţie primită, care 
asociază un factor de risc s-a stabilit doza maximă admisă pentru populaţie de 5mSv/
an.

Accidentul nuclear se consideră a fi evenimentul care afectează instalaţia 
nucleară şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei şi mediului înconjurător 
peste limitele maxime admise.

Instalaţiile şi activităţile care sunt luate în considerare ca sursă de accident 
nuclear sunt: reactoarele nucleare energetice şi de cercetare; instalaţiile din ciclul de 
producere a combustibilului nuclear; instalaţiile de tratare a deşeurilor radioactive; 
transportul şi depozitarea combustibilului nucleari sau a deşeurilor radioactivă; 
producerea, utilizarea, depozitarea, stocarea şi transportul radioizotopilor folosiţi 
în agricultură, industrie, medicină, precum şi în scopuri ştiinţifice şi de cercetare; 
utilizarea radioizotopilor pentru producerea de energie în obiecte spaţiale

Centralele nucleare electrice având în structură reactoare nucleare de putere 
(500 – 1000 MW) constituie pericolele cele mai grave pentru contaminarea mediului 
înconjurător  şi iradierea populaţiei în astfel de situaţii, aşa cum au demonstrat 
accidentele nucleare din tabelul de mai jos:

Ţara 
(regiunea) Localizare Data Accidentul

SUA Houston Martie 
1957

Răspândirea de praf radioactiv în mediu 
ca urmare a manipulării greşite a unui 
container

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010180

URSS Kştim 29 sept 
1957

Explozia unui rezervor de deşeuri nucleare 
care a iradiat o suprafaţă de 300 kmp

Anglia Cumbria Oct 1957

Incendiu la un reactor pentru 
producerea plutoniului şi răspândirea 
unei mari cantităţi de substanţă 
radioactivă în mediul înconjurător

SUA Tennesse Nov 
1959

Explozie chimică la laboratorul uzinei 
de reprocesare radiochimică 

SUA Idaho 3 ian. 
1961

Explozie la un reactor nuclear militar 
din Idaho Falls soldată cu moartea a 
trei persoane şi eliberarea unei mici 
cantităţi de material radioactiv

Asia Oceanul Indian 21 apr. 
1964

Căderea unui satelit artificial dotat cu 
un generator de radioizotopi

SUA Michigan 5 oct. 
1966

Defecţiune la sistemul de răcire cu 
sodiu la un reactor lângă Monroe

Franţa Saint - Laurent 17 oct. 
1969

Topirea parţială a încărcăturii nucleare 
la un reactor

URSS Sevcenko 1974 Explozie la un reactor nuclear

Canada Nord -Vest 24 ian. 
1978

Căderea unui satelit sovietic dotat cu 
un reactor nuclear a răspândit material 
radioactiv pe o fâşie de 1000 km

SUA Three Mile 
Island

28 martie 
1979

Cel mai grav accident nuclear 
american constând din eliberarea în 
atmosferă de gaze radioactive

Japonia Tsuruga 25 apr. 
1981

Iradierea a cca. 45 de muncitori ce 
lucrau la repararea unei uzine nucleare

Anglia Cumbria Nov. 
1983

Aruncarea în Marea Irlandei a unei 
cantităţi de deşeuri radioactive de la 
uzina Sellafield

Mexic Ciudad Juarez 1983
Iradierea a 300-500 persoane de la o 
sursă radioactivă descoperită într-un 
transport de fier vechi

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



181UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

Maroc Mohammedia 1984
Iradierea şi moartea a 8 persoane ca 
urmare a manipulării greşite a unei 
surse radioactive folosite în construcţii

SUA Oklahoma 6 ian. 
1986

Explozia unui cilindru cu material 
nuclear soldat cu moartea unei 
persoane şi rănirea a 100 persoane

URSS Cernobîl 26 apr. 
1986

Cel mai mare accident nuclear din 
lume cu eliberarea unei foarte mari 
cantităţi de radiaţii deasupra celei mai 
mari părţi ale Europei

Brazilia Goiana 1987

Moartea a 4 persoane, 54 persoane 
spitalizate şi 240 iradiate, ca urmare a 
transportării acasă şi a desfacerii unei 
surse radioactive

China Prov. Shanxi Sept. 
1992

Trei morţi şi cinci iradiaţi ca urmare a 
transportării la domiciliu a unei surse 
radioactive

În funcţie de riscul radiobiologic pentru populaţie şi de intensitatea sa de 
acţiune, accidentul nuclear poate fi încadrat astfel:

Accidentul nuclear minor (de rutină): este considerat evenimentul în care 
iradierea sau contaminarea populaţiei şi  a mediului  înconjurător depăşeşte doza 
maximă admisă.

Accidentul nuclear major: este considerat acel accident care reprezintă risc 
biologic mare, prin iradierea externă şi internă a populaţiei.

Accidentul nuclear maxim credibil de proiect: se ia în calcul la proiectarea 
centralei nucleare şi este delimitat de expunerea rezultată din eliberarea de produse 
de fisiune cu o iradiere mai mare de 0,25 Sv pe întregul organism şi de 1 Sv /om adult 
pe tiroidă.

Cauzele producerii accidentelor nucleare

Cauze interne: supraîncălzirea elementelor combustibile; ambalarea termică 
a unui reactor spre starea de criticitate, care atrage după sine o intensă eliberare de 
materiale radioactive în atmosferă şi care poate duce în extremă situaţie la topirea 
zonei active a reactorului; cedarea circuitelor de răcire; avarii la sistemul de canalizare 
– colectare a deşeurilor radioactive; greşeli de manipulare a deşeurilor radioactive; 
neexecutarea la timp a reviziilor tehnice
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Cauze externe: dezastre naturale; acte de sabotaj; impactul cu obiecte cosmice, 
rachete, avioane sau proiectile de calibru mare

Urmările accidentului nuclear

Riscul nuclear: acel complex de situaţii şi consecinţe, rezultat în urma 
eliberării necontrolate a produşilor radioactivi în mediul înconjurător.

Domeniile afectate de accidentul nuclear sunt: sănătatea publică; economia 
zonei în general şi în special cea agricolă şi zootehnică; alte aspecte economice şi 
sociale din zona afectată de răspândirea radioactivităţii eliberate

Factorii de care depind urmările şi consecinţele accidentului nuclear sunt: 
teritoriul în care se află C.N.E. la care se produce evenimentul (teritoriul naţional 
sau în afara acestuia); proporţiile accidentului nuclear; anotimpul în care are loc 
accidentul; relieful şi flora zonei înconjurătoare; condiţiile meteo din momentul 
accidentului; utilizarea terenului din zonă sub aspect agricol şi zootehnic; distanţele 
până la localităţi şi densitatea populaţiei din zonă; distanţele la care sunt situate 
obiectivele sociale economice şi agrozootehnice importante; fauna zonei; mijloacele 
şi căile de comunicaţie cu localităţile din jur.

Într-un accident nuclear, ca urmare a eliberării de substanţe radioactive în mediul 
înconjurător, există următoarele riscuri: riscul inhalării de substanţe radioactive, 
datorită gazelor emise şi transportului substanţelor radioactive, la distanţă de către 
aer; efectele conjugate ale inhalării şi iradierii se manifestă direct; inhalarea iodului 
radioactiv duce la riscul imediat; efect cumulator asupra tiroidei (doza admisă pt. 
copii 0,25 Sv); riscul rezultat din radioactivitatea depusă. Aprecierea riscului în acest 
caz se face prin determinarea debitului dozei de radiaţie şi stabilirea radionuclizilor 
prezenţi.

În cazul în care doza debit de radiaţie poate fi tolerată  din punct de vedere 
al iradierii externe, este obligatoriu controlul radioactivităţii produselor alimentare, 
direct sau indirect afectate de contaminarea radioactivă.

Dozele maxime admise pentru anumite părţi ale organismului:

Organismul întreg 0,01 – 0,05 Sv/h
Pielea , glanda tiroidă 0,006 Sv
Organe simple 0,04 - 0,05 Sv
Mâini, antebraţe 0,225 Sv
Alte organe interne 0,015 Sv
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Doze permise pentru personal:

Iradiere, o singură dată în 24 ore 0,25 Sv

Iradiere repetată, în decurs de câteva 
zile 0,75 Sv

Iradiere sistematică (perioada 1 an) Câte 0,01 Sv /24 h dar nu mai mult 
de 2 SV pe tot timpul iradierii

Semnalul de “ALARMĂ CHIMICĂ” (5 impulsuri a 16 secunde cu pauză de 
10 secunde timp de 2 minute) este obligatoriu şi se înştiinţează toţi agenţii economici, 
instituţiile publice şi populaţia din zona de intoxicare, pe direcţia de deplasare a 
norului radioactiv sau contaminat chimic şi în zona unde s-a descoperit contaminarea.

Se introduc măsuri de restricţie a circulaţiei şi limitarea accesului în zonele 
afectate cu excepţia forţelor de specialitate care intervin.

Cercetarea de specialitate, marcarea zonelor interzise, intervenţia propriu-
zisă precum şi alte măsuri specifice se vor executa numai de către formaţiuni de 
specialitate militare, ale protecţiei civile şi ale instituţiilor de profil din zonă, care 
trebuie dotate cu echipament de protecţie, aparatură, materiale specifice şi care să le 
permită acţiunea în zonele contaminate R.B.C. (radioactiv, biologic şi chimic) fără 
ca viaţa să le fie pusă în pericol.

Protecţia N.B.C. se realizează prin mijloace individuale de protecţie speciale 
(pentru organele respiratorii: masca contra gazelor (agenţii economici deţinători de 
substanţe toxice să aibă cartuşe specifice); măşti izolante; aparate izolante; pentru 
protecţia pielii: complete de protecţie; complete de protecţie de unică folosinţă), 
prin mijloace improvizate (pentru organele respiratorii: mască de tifon sau pânză 
suprapuse, între care se introduce vată, se umezesc şi se aplică peste nas şi gură 
legându-le la ceafă; prosop  umed în interiorul căruia se introduce vată, se umezeşte 
şi se leagă la ceafă peste gură şi nas; batistă; diferite materiale din pânză; pentru 
protecţia pielii: costume de lucru din pânză cauciucată; pelerine de ploaie; pelerine 
şi costume din materiale plastice rezistente; haine din piele sau pânză ţesută foarte 
des; folie de polietilenă; hainele se vor încheia până sub gât, se vor lega cu sfoară sau 
elastic la manşete şi mâneci; pentru protecţia capului: eşarfe, căciuli, şepci, prosoape 
peste care se pun folii sau pungi de plastic; pentru protecţia picioarelor: cizme de 
cauciuc, cizme şold de pescar, galoşi, şoşoni, bocanci de schi sau de iarnă, cizme şi 
ghete de piele; pentru protecţia mâinilor şi palmelor :  mănuşi de cauciuc, menajere, 
de vopsit sau de piele) şi, evident, prin mijloace de protecţie colectivă (adăposturile 
de la agenţii economici; adăposturile din subsolurile clădirilor; galerii subterane; 
tuneluri; spaţii naturale).

Pentru combaterea contaminării se folosesc: truse sanitare N.B.C.; antidoturi; 
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radioprotectori; alte mijloace specifice pentru decontaminarea personalului, 
echipamentului, mijloacelor de transport etc., precum şi reţeaua zonală de sănătate 
publică; reţeaua zonală sanitar-veterinară; laboratoare de specialitate: de igiena 
radiaţiilor, chimice, sanitare şi toxicologice.

Protecţia bunurilor materiale se realizează, în principal, prin: evacuare; 
adăpostire; vopsire; ignifugare; containerizare; crearea de perdele de apă, spumă, etc.

 
Forţele şi mijloacele de protecţie N.B.C. sunt destinate: pentru executarea 

acţiunilor de decontaminare a personalului (P.D.P.), echipamentului (P.D.E.), 
terenului, clădirilor, utilajelor, mijloacelor tehnice şi de transport (P.D.M.T.) şi pentru 
executarea cercetării chimice şi de radiaţie a zonei contaminate.

Aceste acţiuni sunt executate de: formaţiunile militare de specialitate; 
formaţiunile de specialitate ale agenţilor economici sursă de risc nuclear, biologic 
sau chimic; instituţii teritoriale cu atribuţii în domeniu: nuclear, chimic, biologic, 
protecţia mediului, sănătate, sanitar-veterinare etc.

Formaţiunile de protecţie N.B.C. şi punctele de decontaminare sunt 
organizate, dotate şi asigurate din timp de pace conform normelor Protecţiei Civile.

La un agent economic se pot organiza următoarele formaţiuni: detaşament de 
decontaminare, compus dintr-un număr variabil de formaţiuni, echipe, grupe  cu un 
efectiv de până la 95 de persoane pregătite în aceeaşi specialitate sau în specialităţi 
diferite (echipă C.N.C. compusă din 5 persoane pregătite în aceeaşi specialitate, 2 
grupe C.N.C.(Cc. Obs.)).

În funcţie de caracterul de distrugere, formaţiunile de protecţie N.B.C. 
pot îndeplini următoarele misiuni principale: cercetarea chimică şi de radiaţie 
a personalului, terenului, clădirilor, etc.; decontaminarea terenului şi clădirilor 
pentru acţiunile de salvare a răniţilor; decontaminarea căilor de acces către agenţii 
economici, depozite de alimente, de materiale, instituţii publice şi către locurile unde 
îşi desfăşoară acţiunea formaţiunile de intervenţie; decontaminarea personalului, 
echipamentului, mijloacelor de transport, (în P.D.P., P.D.E. şi P.D.M.T.), utilajelor şi 
instalaţiilor; determinarea cantitativă şi calitativă a probelor contaminate radioactiv 
sau chimic.

Formaţiunile de protecţie N.B.C. mai pot participa la acţiunile de salvare, de 
prim ajutor şi transport al răniţilor, de aprovizionare cu apă sau alte bunuri materiale 
necesare în zona de distrugeri.

Este foarte important să se ţină seama, în acste acţiuni foarte complexe, de 
substanţele de neutralizare care pot fi folosite în astfel de cazuri. Acestea sunt:

- pentru amoniac – soluţii de acid clorhidric sau acetic în diverse concentraţii. 
Diminuarea emisiei se realizează prin stropirea cu apă sau prin crearea unei perdele 
de apă. Pentru a diminua evaporarea se acoperă substanţa toxică (amoniacul, în acest 
caz) răspândită pe teren cu nisip, pământ sau granule din materiale plastice adecvate;
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- pentru clor – bisulfit şi sulfat de fier, hiposulfit de sodiu în soluţii concentrate, 
lapte de var, terci de var stins, apă amoniacală, soluţii de sodă calcinată şi hidroxid 
de sodiu;

- pentru acid clorhidric, acid cianhidric, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf – 
soluţii alcaline de hidroxid de sodiu, lapte de var, sodă calcinată sau apă amoniacală. 
De asemenea, se pot folosi următoarele substanţe solide: praf sau pietriş de calcar, 
praf de var nestins;

- pentru sulfura de carbon – sulfura de carbon împrăştiată se absoarbe în nisip 
sau pulbere şi se acoperă cu apă; materialele absorbante impregnate cu substanţă se 
colectează în butoaie de tablă, se etanşează şi se transportă în locaţii special amenajate 
unde se aprind de la distanţă. Se arde cu grijă. În acţiunea de neutralizare şi colectare 
a deşeurilor rezultate, se vor folosi unelte care nu produc scântei.

- pentru acidul sulfuric – se va înlătura acidul cu multă apă sau cu lapte 
de var. Pe locul respectiv, se poate pune nisip sau cenuşă. Acest amestec după ce a 
absorbit acidul se îngroapă în pământ. Este interzisă folosirea cârpelor, rumeguşului 
sau altor materiale absorbante combustibile.

- pentru cianuri – la neutralizare se foloseşte hipoclorit de sodiu, clor sau apă 
oxigenată.

Limita de expunere acută exprimată în ppm (1m3 de aer conţine 1 cm3 de gaz) 
este doza de absorbţie la o singură expunere care nu produce vătămări ireversibile 
sănătăţii umane. Limitele specificate de ministerul de specialitate se bazează pe 
expunerea timp de 60 de minute. Ca şi în situaţiile reale, timpul de expunere trebuie 
să fie mai scurt decât cel planificat. Această valoare trebuie privită ca o limită de 
expunere de siguranţă.

Concentraţia maximă admisă (CMA) este concentraţia maxim admisă a 
unei substanţe prezente în aer (la locul de muncă), sub formă de gaz, vapori sau 
materie suspendată, care, în lumina cunoştinţelor actuale, nu este vătămătoare pentru 
sănătatea salariaţilor şi nu constituie o jenă nerezonabilă, chiar şi în cazul unei 
expuneri prelungite şi repetate (8 ore pe zi la o săptămână medie de muncă de 40 de 
ore).2

Evaluarea pericolului
Evaluarea zonelor, în funcţie de natura substanţei periculoase, stabilindu-se: 

zona de răspândire; zona de pericol; zona de izolare; zona de evacuare.
Măsurile de protecţie ce trebuie întreprinse după accident cuprind. stabilirea 

locului de conducere a acţiunilor şi a legăturilor; delimitarea şi marcarea zonelor 
de răspândire, pericol, izolare şi evacuare; stabilirea direcţiei de deplasare şi a 
dimensiunilor zonei de acţiune a norului toxic cu efecte periculoase; alarmarea 
populaţiei din zona de acţiune a norului toxic, dacă este cazul; realizarea protecţiei 
prin izolare în locuinţă cu etanşarea uşilor şi a ferestrelor; evacuarea temporară a 
2 ppm – părţi per milion; 1 ppm de gaz înseamnă că 1m3 de aer conţine 1 cm3 de gaz, prin urmare ppm-ul este 
echivalentul mg/m3.
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populaţiei şi a animalelor din zona de acţiune a norului toxic pe toată durata acestuia, 
dacă este cazul; scoaterea vătămaţilor din zona accidentului, acordarea primului 
ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă şi transportul lor la spital; interzicerea 
accesului în zonă şi îndepărtarea de zonă a persoanelor neautorizate, paza zonei, 
îndrumarea circulaţiei; desfăşurarea acţiunilor de limitare a urmărilor accidentului; 
neutralizarea şi curăţirea zonei; ridicarea/îndepărtarea vehiculului avariat; controlul 
şi supravegherea în zonă; restabilirea circulaţiei; informarea populaţiei.

Pentru neutralizarea şi împiedicarea răspândirii norului toxic, natura şi 
concentraţia substanţei care se va utiliza se stabileşte de către specialişti.

După terminarea operaţiilor de neutralizare se asigură decontaminarea 
totală a personalului şi a utilajelor cu care s-a acţionat. La nevoie, se administrează 
antidoturile şi se aplică tratamentul stabilit de către organele medicale de specialitate.

Probleme ce pot să apară într-un dezastru
Leziuni corporale 
În orice situaţie de urgenţă, transportul şi mijloacele de comunicare pot fi 

întrerupte, iar serviciile medicale suprasolicitate. Astfel, este foarte importantă 
cunoaşterea metodelor esenţiale de acordare a primului ajutor. Tratarea personală a 
rănilor minore este utilă în astfel de perioade de criză. Dintre problemele medicale 
care pot apărea pe parcursul unei astfel de situaţii de urgenţă, amintim: tăieturi, leziuni 
cutanate sau cu altă interesare; durere toracică, de perete toracic sau de origine cardiacă 
(posibil infarct miocardic, angină instabilă); traumatisme craniene; otrăviri;  leziuni 
ale coloanei vertebrale;  leziuni ale gâtului; arsuri; şoc (alergic, toxic); tulburări ale 
sistemului nervos; confuzie, amnezie, conştientă alterată; accident vascular cerebral 
(la pacienţi hipertensivi). 

Este importantă cunoaşterea unor manevre în astfel de cazuri de urgenţe 
medicale: manevra Heimlich, folosită cănd persoana se îneacă şi se sufocă (de obicei 
cu alimente); resuscitarea cardiopulmonară (CPR).

Leziuni rezultate prin expunere şi îngrijirea acestora
Calamităţile naturale, accidentele industriale, atacurile teroriste, creează 

anumite situaţii care predispun la ranire. În anumite cazuri, este necesară evacuarea 
rapidă din diferitele spaţii locative, lucru care predispune de asemenea la accidentări. 
O astfel de calamitate poate întrerupe curentul electric, sursele alimentare şi cele de 
apă, astfel încât populaţia devine expusă anumitor situaţii extreme şi poate rămâne 
fără adăpost. Problemele medicale care pot apărea în astfel de situaţii sunt: hipotermia 
şi expunerea la temperaturi scăzute; degerături (mai ales la extremităţi, degete, nas, 
urechi); hipertermia prin expunere la temperaturi ridicate (insolaţia); arsurile solare; 
deshidratarea; muşcăturile de insecte (in special cele veninoase, care pot determina 
reacţii alergice sau chiar decesul); intoxicaţia alimentară (prin consumarea unor 
alimente alterate sau contaminate).
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Răspunsul emoţional
Majoritatea persoanelor surprinse într-o astfel de calamitate sunt deseori 

depăşite de situaţie, atât fizic cât şi emoţional. Persoane care sunt martore le evenimente 
traumatizante pot dezvolta o tulburare de stres posttraumatic care poate dura chiar şi 
până la o lună după incident. Simptomele acestei tulburări includ: indiferenţă, somn 
tulburat prin retrăirea evenimentului oglindit în vise, evitarea oricărei situaţii care 
poate aminti de eveniment. Simptomele pot fi atât de intense, încât interferează cu 
activităţile zilnice obişnuite şi în relaţia cu alte persoane. 

Daca simptomele durează mai mult de o lună sau, dacă apar după o lună de 
la eveniment, este posibil ca persoana să fi dezvoltat un astfel de şoc posttraumatic. 
Acesta poate apărea chiar dacă persoana nu a fost traumatizată fizic, ci a fost doar 
martora unui astfel de eveniment. 

Persoanele care au fost martorele unui astfel de eveniment traumatizant pot 
apela la ajutor specializat (consiliere psihologică), mai ales dacă simptomele persistă 
mai mult de 2 săptămâni şi influenţează sau interferă cu activităţile zilnice. 

De asemenea, persoanele care au pierdut pe cineva drag pe parcursul unui 
astfel de calamităţi, au nevoie de timp şi de înţelegere pentru a putea trece peste 
acest eveniment neplăcut. Evenimentele traumatice pot cauza depresie care, în unele 
cazuri, necesită, de asemenea, tratament specializat. Starea sănătăţii populaţiei este 
un indice integrat al dezvoltării sociale a ţării, o reflectare a bunăstării social-
economice şi morale, dar totodată şi a gradului de educaţie pentru sănătate şi 
informare adecvată despre factorii de risc şi comportamente sănătoase a unui 
popor. Stările morbide sunt determinate de factori complecşi, care acţionează 
într-un sistem sinergetic, de la influenţa generală asupra organismului, până 
la maladii concrete, organice. 

Poluarea mediului înconjurător şi a apei, alimentaţia incorectă, 
tensiunea neuro-psihologică permanentă, stresul socio-economic, 
deprinderile dăunătoare, sedentarismul, nivelul scăzut al culturii sanitare, 
condiţii nesatisfăcătoare la locul de muncă, incompetenţa în problemele de 
profilaxie, planificare familială, atitudinea neglijentă, iresponsabilă faţă de 
propria sănătate etc. sunt  condiţii care favorizează dezvoltarea multiplelor 
maladii acute şi cronice, şi menţinerea unei morbidităţi înalte prin maladii 
transmisibile (TB, IST etc.), precum şi non-transmisibile (cardio-vasculare, 
ale aparatului digestiv şi respirator, ale sistemului nervos şi ale celui imun 
etc.) la noi în ţară, în comparaţie cu indicatorii similari a ţărilor europene. 

Este dovedit faptul că măsurile de prevenţie, profilaxie şi educaţie pentru 
sănătate sunt mult mai eficiente, accesibile ca preţ şi cu rezultate esenţiale favorabile 
în timp. Unele dintre aceste pericole şi ameninţări fac parte din natura lucrurilor, sunt 
pericole şi ameninţări de sistem sau de proces, fiind un efect al disfuncţiunilor sau un 
produs al evoluţiei sistemelor şi proceselor. Altele sunt provocate în mod intenţionat, 
ca urmare a anumitor interese, a bătăliei permanente şi necruţătoare pentru putere şi 
influenţă, adică pentru resurse, pieţe şi bani. 
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6. Risc de îmbolnăvire 

In analiza riscului de îmbolnăvire, trebuie să luam în seama atât locul geografic 
al evenimentelor sau cel al desfăşurării activităţilor specifice, cât şi anotimpul sau, in 
extremis, în acţiunile sau evenimentele de scurtă durată, chiar perioada din zi.

Astfel, avem riscuri diferite atât ca intensitate, ca timp de desfăşurare, ca 
importanţă sau întindere spaţială în funcţie de zonă geografică, relief, altitudine, 
zonă climatică, cât şi ca arie populaţională cu subdiviziuni ocupaţionale, sociale, 
tradiţionale sau religioase.

Personalul care acţionează în cadrul dispozitivelor de gestionare a riscului şi 
combaterea pericolelor şi ameninţărilor îşi asumă numeroase riscuri, dintre care cele 
mai importante sunt:

Contactarea unor boli specifice legate de hipoxia de altitudine: rău acut de 
munte; edem cerebral de altitudine înaltă; edem pulmonar de altitudine înaltă; 
edem periferic de altitudine înaltă; probleme oculare de altitudine înaltă; dereglări 
ale somnului cu insomnie; trombembolism; acutizarea unor afecţiuni preexistente; 
faringită/ bronşită de altitudine înaltă; scăderea performanţelor nelegate de hipoxie: 
traumatisme; degerături; leziuni date de ultraviolete (UVA si UVB); trăsnet; 
intoxicaţie cu monoxid de carbon; infecţii; deshidratare; nutriţie neadecvată; boli 
transmisibile direct de la om la om (mai puţin cele transmise prin vectori)

SCREENING-ul medical pentru desfăşurarea la altitudine trebuie sa 
evidenţieze: istoricul mediului înconjurător; traumatisme; boli cardiovasculare; 
boli pulmonare; boli neurologice; boli ale sistemului muscoscheletal; graviditatea; 
tratamente în curs; boala de altitudine; degerături; HTA esenţială; boli coronare; 
bronopneumopatie cronică obstructivă; astm. 

Personalul medical care asigură asistenţă persoanelor şi unităţilor militare 
desfăşurate la altitudine necesită o pregătire specială pentru a putea funcţiona cu 
succes, datorita atât problemelor medicale deosebite, cât şi terenului muntos.

Pregătirea specifică trebuie să răspundă la doua cerinţe: să furnizeze 
informaţiile necesare pentru diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor cauzate de 
altitudine; să asigure deprinderea tuturor tehnicilor şi aptitudinilor necesare folosirii 
echipamentului specific, ca şi a tehnicilor de salvare şi evacuare din terenul montan 
accidentat. Personalul medical trebuie să recunoască automat pericolele din mediul 
înconjurător şi să aplice imediat contramăsurile necesare protecţiei proprii. El trebuie 
dotat cu echipament adecvat pentru a face faţă condiţiilor de teren accidentat. 

7. Riscuri frecvente în zona cu  temperaturi înalte

Masuri de prevenire a accidentelor:
Pentru scăderea capacităţii de acţiune: antrenarea fizică anterioară şi 

aclimatizarea;
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Pentru creşterea necesităţii de apă: disciplinarea consumului de apă;
Pentru alterarea sodiului şi a altor electroliţi: aclimatizare, alimentaţie 

corespunzătoare (supraalimentarea nu este decât rareori necesară).
Pentru riscul crescut de afectiuni specifice: 
- împotriva leziunilor date de temperatura înaltă: consum de apă, aclimatizare, 

cicluri de activitate/odihnă, adăposturi; îmbrăcăminte adecvată; 
- contra arsurilor solare: loţiuni şi creme cu factor de protecţie UV, adăpost, 

îmbrăcăminte de protecţie (pălării), ochelari de zăpadă etc.;
- contra alergodermiei solare: igienă personală, accesul la mediu răcoros;
- contra scăderii performantei psihice cu ocazia anumitor îndatoriri: cicluri de 

activitate/odină, supravegherea şi verificarea între camarazi; 
- contra deshidratării involuntare: consum de apă, verificarea între colegi.

Factori de risc în toleranţa scăzută la căldură ş la afecţiuni date de 
căldură:obezitate; nivel scăzut de antrenament fizic; istoric de afecţiuni date de 
căldură; boli febrile; deshidratare din orice cauză; boli de piele; alergodermia solară; 
arsuri solare; psoriazis.

Factori necesari planificării misiunilor in mediul cald: misiunea, inamicul, 
trupele, terenul, timpul; resursele de apă şi liniile de aprovizionare cu apă; 
cerinţele de apă bazate pe condiţii meteo şi alte condiţii de mediu, intensitatea şi 
durata activităţilor propuse, haine de protecţie şi echiparea conforma cu misiunea; 
aprecierea desfăşurării probabile a inamicului; estimarea  planificării ciclurilor 
de activitate/odihna posibile; numărul şi tipul presupus de victime (conaţionale 
şi străine); localizarea şi capacităţile înzestrării medicale; mijloacele primare şi 
alternative de reaprovizionare; căile de comunicaţie; ierarhia de comandă; cerinţe 
medicale speciale (echipament, materiale de rezervă, medicamente); managementul 
prizonierilor de război.  

Vulnerabilităţile reprezintă stări de lucruri, procese sau fenomene din viaţa 
internă, care diminuează capacitatea de reacţie la riscurile existente ori potenţiale 
sau care favorizează apariţia şi dezvoltarea acestora. În situaţia internă a României 
sunt evidenţiate câteva tipuri de vulnerabilităţi ce îşi găsesc sursele în tranziţia 
politică, economică şi socială prelungită pe care o parcurge ţara noastră: persistenţa 
problemelor de natură economică, financiară şi socială generate de întârzierea 
reformelor structurale; accentuarea fenomenelor de corupţie şi de administrare 
deficitară a resurselor publice; reacţii ineficiente ale instituţiilor statului în faţa 
acutizării fenomenelor de criminalitate economică şi de perturbare a ordinii publice 
şi siguranţei cetăţeanului; menţinerea unor surse şi cauze de potenţiale conflicte 
sociale punctuale; nerespectarea normelor de mediu în funcţionarea unor obiective 
industriale; scăderea nivelului de încredere a cetăţenilor în instituţiile statului; 
menţinerea unor disparităţi de dezvoltare între regiunile ţării; menţinerea la un nivel 
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scăzut a infrastructurii informaţionale şi întârzieri în realizarea acesteia la standardele 
impuse de dinamica globalizării etc.

Analiza vulnerabilităţilor ia în considerare factorii de risc de toate tipurile, atât 
din cadrul cât şi din afara limitelor fizice ale sistemului, dar şi consecinţele interne şi 
externe ale acestora. Mai mult, deşi este acoperită o perioadă lungă de timp, analiza 
vulnerabilităţilor se centrează pe o anumită secvenţă a evenimentelor, din momentul 
apariţiei situaţiei de urgenţă şi până când se ajunge la o nouă stare de stabilitate.

8. În loc de concluzie

Perfecţionarea mecanismelor de gestionare a crizelor reprezintă un deziderat 
major al securităţii interne, inclusiv a celei sanitare. 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, printr-o postură activă în domeniul 
prevenirii conflictelor şi managementului crizelor şi urgenţelor civile, va constitui o 
coordonată permanentă a politicii de securitate a României. 

În acelaşi timp, prin orientarea spre misiuni, sistemul va putea să răspundă 
adecvat situaţiilor de criză, asigurând autonomia subsistemelor componente, inclusiv 
a celui medical, astfel încât acestea să poată deveni operaţionale şi să reacţioneze în 
funcţie de natura şi amploarea crizei. La nivel naţional, este necesar să fie realizată 
armonizarea legislativă şi procedurală cu sistemul de gestiune a crizelor de securitate 
şi a urgenţelor civile din NATO şi UE. Pentru a acţiona eficient la nivelul celor două 
organizaţii, România este în curs de implementare a sistemului NATO de răspuns la 
crize, precum şi a reglementărilor Uniunii Europene privind cadrul de participare la 
operaţiuni de gestionare a crizelor în situaţii de urgenţe şi de risc extrem.  
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Dr. Petre DUŢU1

        Résumé

Les relation entre deux Etats sont diverses de point de vue de leurs 
contenu, nature et formes de manifestation. Parmi leurs déterminants se 
trouve aussi le facteur politique qui a un fort et significatif impact. 

Dans l’année 2009, les relations entre Roumanie et la République 
Moldavie ont eu une évolution sinueuse et contradictoire, sur tous les plans. 
Ainsi, elles ont passées d’un relatif état de normalité en janvier 2009 aux 
tensions et conflits diplomatiques en avril et, ultérieurement, en septembre 
(la même année), elles sont revenues presque à la normalité. En 2010, les 
relations entre les deux pays se sont améliorées significatives. 

Cuvinte cheie: rol, impact, factor politic, relaţii, evoluţia relaţiilor.

1. Rolul factorului politic în relaţiile dintre România şi Republica Moldova

Factorul politic, reprezentat de partidul/coaliţia de partide aflat/aflată la putere 
într-un stat, este cel/cea care asigură cadrul instituţionalizat funcţionării 

societăţii respective pentru atingerea obiectivelor şi satisfacerea intereselor celor 
pe care îi reprezintă. De aceea, politicul influenţează decisiv întreaga viaţă socială, 
economică, politică, culturală, ştiinţifică şi diplomatică a ţării. Totodată, politicul 
este cel care orientează semnificativ politica externă a statului. Acest fapt îşi pune 
amprenta puternic pe conţinutul (economic, politic, cultural, ştiinţific, diplomatic), 
natura (relaţii preferenţiale, relaţii de indiferenţă, relaţii de respingere) şi forma 
de manifestare (relaţii bilaterale de cooperare, relaţii de colaborare, parteneriat 
strategic, blocadă economică, boicot) a relaţiilor statului respectiv cu celelalte state. 
Un exemplu de modul în care politicul determină relaţiile unui stat cu alte state, în 
opinia noastră, îl constituie Republica Moldova. Aceasta, prin echipa guvernamentală 
de la Chişinău şi prin preşedintele ţării, în ultimi 10 ani, a avut relaţii  cu România 
puternic influenţate de factorul politic. Acesta din urmă a acţionat voluntar şi concertat 
asupra conţinutului relaţiilor cu România, astfel că acestea treptat s-au limitat, în 
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cei 10 ani de mandat prezidenţial al preşedintelui Vladimir Voronin, la schimburi 
economice preponderente, la relaţii politice ce au mers de la acceptare iniţială la 
respingere totală, în cele din urmă. 

În opinia noastră, politicul joacă un rol important în conceperea, stabilirea 
derularea şi dezvoltarea relaţiilor unui stat cu oricare alt stat al lumii. În acest sens, 
politicul, prin opiniile exprimate atât într-un cadru oficial, cât şi neoficial, prin 
atitudinea prietenească sau făţiş ostilă afişată şi prin comportamentul concret faţă de 
un stat anume, îşi afirmă statutul social şi rolul pe care vrea să şi le asume în societate. 

În acelaşi timp, politicul se serveşte cu largheţe de media obedientă în 
atingerea obiectivelor sale în materie de relaţii cu un stat sau altul. Dacă rămânem 
tot la exemplul Republicii Moldova, mai ales în ultimii 5 ani, oficialii de la Chişinău 
au folosit presa scrisă, radioul şi televiziunea de stat pentru a-şi susţine ideile şi 
tezele ostile faţă de România pe are o socoteau vinovată de toate relele interne din 
propria ţară2. În plus, atât Preşedintele Vladimir Voronin, cât şi membrii guvernului 
au acţionat cu foarte multă ostilitate faţă de jurnaliştii din România care doreau să 
relateze despre fapte şi evenimente sociale, politice, economice sau culturale din 
R. Moldova, uneori împiedicându-i să pătrundă pe teritoriul statului moldovean, iar 
alteori nepermiţându-le să transmită de la faţa locului diferite ştiri. În acest sens, se 
pot aduce ca argumente atitudinea profund ostilă a oficialilor moldoveni din acea 
perioadă, a poliţiei de frontieră din R. Moldova faţă de cetăţenii români şi mai ales 
faţă de jurnaliştii români care voiau să informeze despre desfăşurarea alegerilor 
parlamentare din aprilie 2009 din această ţară. 

Punctul culminant al amestecului tendenţios şi chiar ostil al politicului în 
determinarea relaţiilor dintre R. Moldova şi România a fost, în opinia noastră, atins 
în timpul revoltei populare din Chişinău după comunicarea rezultatelor alegerilor 
parlamentare din această ţară. Preşedintele ţării şi alţi oficiali din R. Moldova au 
acuzat, fără dovezi, România că a organizat şi susţinut revolta populară împotriva 
instituţiilor statului în 7 aprilie 2009. „În urma incidentelor de marţi (07.04.2009 
N.A), autorităţile din Republica Moldova au decis să introducă regimul de vize în 
relaţia cu România. Am decis – preciza preşedintele de atunci al R. Moldova – să 
introducem vize în relaţia cu România, iar ambasadorul român în Republica Moldova 
a fost declarat persona non grata”, Preşedintele i-a cerut ambasadorului român să 
părăsească Republica Moldova în 24 de ore. În plus, preşedintele Voronin a acuzat 
România de implicare în revoltele violente de la Chişinău.3 În realitate, atmosfera şi 
evenimentele erau complet diferite de cele afirmate de către şeful statului. În acest 
sens, iată ce scrie publicistul Vitalie Ciobanu: „Furie, mânie, indignare, violenţă. Cu 
aceste cuvinte putem exprima stările de spirit care au irupt în Republica Moldova 
luni şi, mai ales, în cursul zilei de marţi, 7 aprilie. O uriaşă decepţie post-electorală 
2 Vezi: Moldova suverană (ziar proguvernamental din R. Moldova) din ultimii 5 ani, http://www.moldova-suvera-
na.md/ accesat la 03.05.2010
3  Vezi: Republica Moldova introduce vizele pentru români. MAE, indignat de decizie, http://www.antena3.ro/stiri/
externe/vladimir-voronin-republica-moldova-introduce-vize-de-calatorie-in-relatia-cu-romania_68910.html, Atac 
asupra Moldovei” şi limbajul de război al preşedintelui Voronin, http://oleg-cristal.blogspot.com/
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a scos în stradă câteva zeci de mii de tineri. Aceştia, iniţial, au manifestat paşnic 
împotriva actualei puteri, reclamând fraudarea alegerilor din 5 aprilie. Nu se ştie 
cine a aprins scânteia violenţelor. Protestatarii susţin că au fost provocaţi de poliţie, 
de scutierii care i-au îmbrâncit de pe treptele preşedinţiei. Reprezentanţii forţelor de 
ordine dau vina pe manifestanţi”4. 

Deci putem afirma că politicul are un impact semnificativ asupra conţinutului, 
naturii şi formelor de manifestare a relaţiilor dintre două state, suverane şi 
independente. Evident, relaţiile dintre două state sunt, în primul rând politice, dar 
politicul poate genera deschideri, realism, comunicare şi intensificare a unor raporturi 
benefice sau, dimpotrivă, închistare, nerealism, şi chiar ostilitate.

2. Evoluţia relaţiilor dintre România şi Republica Moldova în anul 2009

Relaţiile dintre România şi Republica Moldova în anul 2009 au stat sub 
semnul alegerilor parlamentare din această ţară. Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova aflat la putere din 2000 şi-a organizat întreaga campanie electorală pe 
critica partidelor din opoziţie care, potrivit opiniei sale, sunt susţinute de România 
şi aduc atingere independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova, statalităţii sale5. 

În esenţă, evoluţia relaţiilor dintre România şi Republica Moldova a fost, pe 
parcursul anului 2009, următoarea:

O primă etapă (de la începutul anului până în luna martie) în care relaţiile s-au 
derulat într-o anumită stare de normalitate. Este vorba de faptul că, în România, din 
decembrie 2008 la guvernare a venit o coaliţie formată din Partidul Social Democrat 
şi Partidul Democrat-Liberal, iar noul guvern a reluat relaţiile cu Republica Moldova 
printr-o vizită a ministrului de externe român la Chişinău, prilej cu care s-au discutat 
probleme de interes major pentru ambele state6. Datorită unor afirmaţii referitoare la 
Republica Moldova făcute de către unii oficiali de la Bucureşti, Chişinăul a răspuns 
de o manieră profund ostilă7. Este vorba de afirmaţia potrivit căreia România va fi un 
avocat pentru a facilita aderarea Republicii Moldova la UE. Ministrul de externe al 
Republicii Moldova a spus că ţara sa nu are nevoie de avocat pentru a adera la UE. 
De aici, relaţiile dintre cele două ţări au început să devină tot mai reci, tensionate şi 
chiar conflictuale din punct de vedere diplomatic. 

A doua etapă (din luna martie, până în preajma datei alegerilor parlamentare 
din Republica Moldova) a fost caracterizată de tensiuni şi chiar de situaţii conflictuale. 
Intrarea cetăţenilor români în Republica Moldova, dar mai ales a jurnaliştilor de 
4  Vitalie Ciobanu, Revolta anticomunista in Republica Moldova 
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-5560303-revolta-anticomunista-republica-moldova.htm
5 Vezi: Adrian NASTASE, Cadrul instituţional de gestionare a relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, 
http://nastase.wordpress.com/2009/04/14/cadrul-institutional-de-gestionare-a-relatiilor-dintre-romania-si-republica-
moldova/
6  Cristian Diaconescu: Relaţiile dintre România şi R. Moldova, tratate din perspectiva europeană, http://www.
epochtimes-romania.com/articles/2009/07/article_49730.html
7  Diplomatia romana si campania electorala din R. Moldovahttp://www.moldova-suverana.md/index.php?subactio
n=showfull&id=1232977936&archive=&start_from=&ucat=13&, accesat la 03.05.2010
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la ziare şi televiziuni din România, este restricţionată puternic de către oficialii de 
la Chişinău. Motivele invocate de poliţiştii de frontieră sunt în contradicţie totală 
cu normele internaţionale şi cu înţelegerile bilaterale dintre România şi Republica 
Moldova. De asemenea, în ziua alegerilor, nu s-a permis accesul unor autobuze cu 
studenţi basarabeni din România care doreau să meargă la Chişinău8. 

A treia etapă (din ziua alegerilor până la organizarea alegerilor anticipate din 
Republica Moldova) poate fi definită ca o etapă de atitudine ostilă faţă de România 
şi un comportament antiromânesc al guvernanţilor de la Chişinău din acea perioadă. 
Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 din Republica Moldova au fost câştigate de 
către PCRM. Acest fapt a nemulţumit o serie de segmente ale populaţiei din Chişinău 
care au organizat, pe 6 şi 7 aprilie, un mare protest ce a degenerat în violenţă urbană, 
manifestanţii atacând sediile unor instituţii publice (Parlamentul, Preşedinţia, 
Guvernul). 

Preşedintele în exerciţiu al Republicii Moldova a acuzat România de violenţele 
produse la Chişinău şi a luat măsura ca să se introducă regimul de vize pentru toţi 
români care doresc să intre pe teritoriul statului moldovean9. Ambasadorul României 
la Chşinău a fost declarat persona non grata şi obligat să părăsească ţara10. 

Atacurile verbale la adresa României au continuat şi după ce Parlamentul ales 
nu a putut desemna preşedintele ţării şi a hotărât că vor avea loc alegeri anticipate în 
Republica Moldova. Aceste alegeri au fost fixate pe 29 iulie 2009. Întreaga campanie 
a PCRM s-a derulat sub lozinca „Atacul asupra Moldovei”11. Acesta a fost un film 
ce a rulat în fiecare localitate din ţară, iar reacţia pe care o provoacă ţinteşte emoţiile 
(sânge, foc, ţipete, împuşcături, scandări etc) şi sentimentele (frică, insecuritate 
personală şi de grup, ură, patriotism, dragoste faţă de ţară etc.), afirmă sursa citată: 
„suntem atacaţi de duşmanii externi (România şi grupări criminale transfrontaliere) 
şi duşmanii interni (opoziţia liberală)”. În condiţiile recesiunii mondiale, pe care o 
trăim din păcate şi noi foarte puternic, este firesc să se reorienteze atenţia opiniei 
publice în ajun de nou scrutin parlamentar (de la probleme reale, la cele virtuale). 
„Atacul asupra Moldovei” coagulează societatea în faţa unui pericol comun: „să ne 
apărăm Patria!”, ne îndeamnă Voronin”. Toate discursurile reprezentanţilor PCRM 
din campania anticipatelor s-au axat pe problema statalităţii Republicii Moldova 
care este atacată din interior de opoziţie şi din afară de România şi de criminalitatea 
transfrontalieră. Cu toate acestea, la scrutinul din 29 iulie 2009, coaliţia de partide 
„Alianţa Democratică” a ieşit învingătoare şi a format noul guvern al Republicii 
Moldova. 
8  Interzicerea intrării pe teritoriul RM a delegaţiilor române a provocat prejudicii de 45 mln euro, PLDM  http://
www.jurnal.md/article/12837/, Asociaţiile studenţilor basarabeni din România protestează împotriva abuzurilor 
autorităţilor de la Chişinău, http://www.jurnal.md/article/12924/, accesat la 03.05.2010
9 Svetlana Corobceanu, Voronin ne-a închis în Republica Moldova, http://www.jurnal.md/article/15047/, accesat la 
03.05.2010
10 Relaţii politico-diplomatice din România şi Moldova, http://www.europafm.ro/stiri/dosare/externe/tensiuni-in-
moldova/relatii-politico-diplomatice-din-romania-si-moldova.html
11    Vezi: Atac asupra Moldovei» şi limbajul de război al preşedintelui Voronin, http://oleg-cristal.blogspot.com/, 
accesat la 03.05.2010
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A patra etapă (de la instalarea noului Parlament al ţării rezultat în urma 
alegrilor anticipate până la alegerea şefului statului de către parlament) se distinge 
printr-o serie de măsuri legale adoptate de noul guvern de la Chişinău pentru intrarea 
în normalitate în ceea ce priveşte relaţiile dintre România şi Republica Moldova. 
Primul pas l-a constituit ridicarea regimului de vize pentru cetăţenii români. Apoi, 
s-au adoptat măsuri privind micul trafic de frontieră, deschiderea de către România 
a două consulate în Republica Moldova, la Bălţi şi la Cahul, iar de către Republica 
Moldova un consulat la Iaşi. De asemenea, primul ministru al Republicii Moldova 
a efectuat o vizită la Bucureşti, unde s-a întâlnit cu oficiali români cu care a discutat 
probleme de interes comun. Toate acestea dovedesc o deschidere normală a relaţiilor 
între cele două state, existenţa unei palete largi de posibilităţi încă neexplorate în 
materie de comunicare şi relaţionare sinceră şi totală între Bucureşti şi Chişinău. 

Ultima etapă (de la alegerea eşuată a şefului statului şi până la finele anului 
2009) este o etapă care se înscrie în procesul de normalizare a relaţiilor. Pe 7 
decembrie 2009, Parlamentul a votat alegerea preşedintelui ţării. Candidatul propus 
de către AIE, Marian Lupu, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi ales 
ca şef al statului. Această perioadă nu s-a făcut remarcată prin elemente deosebite în 
ceea ce priveşte relaţiile între România şi R. Moldova.

În prezent, relaţiile dintre România şi Republica Moldova se pot aprecia ca 
fiind bune şi foarte bune. Preşedintele României, Traian Băsescu, a vizitat Republica 
Moldova în martie 2010, iar preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai 
Ghimpu, a vizitat România în aprilie 2010. De asemenea, relaţiile economice, politice, 
culturale şi sociale se dezvoltă în folosul ambelor state iar elementele generatoare de 
tensiune din 2009 au dispărut. 

3. Conduita viitoare a României în relaţiile cu Republica Moldova

În opinia noastră, pe parcursul anului 2009, România a avut faţă de Republica 
Moldova o atitudine normală şi un comportament corect, echilibrate şi mature, oficialii 
de la Bucureşti nelăsându-se antrenaţi în „conflictul” generat de către guvernanţii de 
la Chişinău, în frunte cu preşedintele din acea vreme al acestei ţări. 

Pe viitor, opinăm că ar fi necesar ca România să dezvolte relaţii politice, 
economice, culturale, ştiinţifice, diplomatice cu Republica Moldova ţinând ferm la 
respectarea următoarelor cerinţe: 

Republica Moldova trebuie să fie văzută şi tratată de către România nu ca 
al doilea stat român, ci ca un stat suveran şi independent. Sintagma „două state 
româneşti”, susţinută de cuplul Ion Iliescu-Adrian Năstase, în perioada 2000-2004, 
a deranjat vizibil pe guvernanţii de la Chişinău12. De altfel, relaţiile dintre cele două 
ţări ating probabil un nivel abisal în decembrie 2001, când ministrul Justiţiei din 
Republica Moldova, Ion Morei vorbeşte despre „expansionismul românesc”. Tot în 
12  Republica Moldova – România, o relaţie fluctuantă, http://www.stiri.romanism.net/?p=1232
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acea perioadă, Chişinăul acuză Bucureştiul de finanţare netransparentă şi cu tentă 
politică a unor organizaţii din Republica Moldova; 

Principiile, normele şi cutumele respectate de către Bucureşti în relaţiile cu 
celelalte state ale lumii trebuie să fie aplicate şi în cazul Republicii Moldova. Dacă 
se doreşte acordarea unui sprijin mai substanţial în vreun domeniu de activitate, de 
exemplu, în educaţie, atunci se cer elaborate şi semnate acorduri bilaterale ratificate 
de către instituţiile competente ale statului din ambele ţări;

România poate, în opinia noastră, să acorde sprijin material, financiar, politic, 
diplomatic etc. Republicii Moldova dacă şi numai dacă acest stat, conducerea sa 
legitimă şi legală îl solicită sau îl acceptă. În acest context, opinăm că se impune 
elaborarea unor acte normative clare şi la obiect de către România, prin instituţiile 
competente ale statului, care să reglementeze juridic un asemenea sprijin; 

Renunţarea de către unii oficiali români la oferirea de sfaturi, soluţii şi ajutor 
nesolicitate de către puterea legitimă şi legală de la Chişinău. De exemplu, oferta 
făcută de România de a fi avocatul Republicii Moldova în drumul său de accedere în 
UE a deranjat guvernanţii de la Chişinău,cel puţin în această formulare. De asemenea, 
problema unirii celor două state, în afara cadrului oferit de aderarea Republicii 
Moldova la UE, opinăm că nu este de actualitate şi nici dorită realmente de către 
cetăţenii acestui stat, fie români sau de altă naţionalitate. Desigur, declaraţii se pot 
face de către unii politicieni din ambele ţări despre necesitatea unirii celor două state, 
dar ele s-ar putea să aibă mai mult un scop electoral decât unul clar definit şi dorit de 
populaţia celor două state; 

România trebuie să-şi elaboreze o strategie clară şi pe termen lung privind 
evoluţia relaţiilor viitoare cu Republica Moldova. În opinia noastră, România are 
obligaţia legală şi morală de a susţine şi sprijini pe toţi români aflaţi temporar 
sau definitiv în afara actualelor frontiere ale ţării, pentru ca aceştia să-şi păstreze 
nealterată identitatea românească. În acest sens, măsuri diverse, concrete şi coerente 
se impun a fi, în mod concertat, aplicate atât de către instituţiile abilitate ale statului, 
cât şi de organizaţii ale societăţii civile. 

Concluzii 

Factorul politic – politicul, în general – joacă un rol determinant în stabilirea 
strategiei de relaţionare a unui stat cu celelalte state ale lumii, dar şi acesta poate fi 
controlat eficace într-un stat de drept. 

Relaţiile dintre România şi Republica Moldova trebuie să intre în cel mai scurt 
timp într-o normalitate deplină. Tensiunile şi stările conflictuale din planurile politic 
şi diplomatic pot afecta profund şi pe termen lung relaţiile economice, culturale şi 
ştiinţifice dintre cele două state. 

Elaborarea unei strategii adecvate privind relaţiile dintre România şi Republica 
Moldova pare a fi o necesitate în actualele condiţii. România, ca membră a Alianţei 
Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene, are o serie de responsabilităţi în regiune în 
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materie de securitate. Prin urmare, rolul său de generator de securitate trebuie să 
se manifeste şi prin relaţii semnificativ pozitive cu statele din regiune, inclusiv cu 
Republica Moldova, în cadrul politicii europene de vecinătate, al sinergiei Mării 
Negre şi al parteneriatului estic. 

Susţinerea candidaturii Republicii Moldova pentru aderarea la UE (în cazul 
când realmente acest stat doreşte obţinerea unui astfel de statut) se poate face, în 
opinia noastră, de o manieră eficace dar complexă şi, în acelaşi timp, discretă. 
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Abstract

 
It is possible that some fighters acting in theaters of operations for 

crisis management and conflict, especially in the first months of activity, but 
at other times difficult, unpredictable and serious risk of meeting the mission, 
more states pass through or less serious psychological decompensation, amid 
an intense operational stress and adverse conditions. It is true that these 
events are rare for a professional military, which usually are well trained and 
psychologically for such missions. It does not follow however that there are 
such cases. Therefore, measures of psychological compensation, psychological 
decompression, to use a term that we consider appropriate in these cases, 
and psychological recovery are necessary and useful. Sometimes people go 
through such states, which can seriously affect physical and mental health and 
safety, without being fully aware of this and even less responsible. Therefore, 
both psychological preparation during the mission and the first weeks of 
post-mission phase, fighters acting in theaters of operations should receive 
assistance (assessment) appropriate psychological. 

Cuvinte-cheie: decompensare, compensare, decompresie, psihologică, stres, 
operaţional

Decompensarea psihologică

Poate că termenul de decompensare psihologică este prea categoric în cazul 
comportamentului psihologic al militarilor şi altor persoane care acţionează în teatrele 
de operaţii, dar noi considerăm că este bine să ştim că există un astfel de fenomen, 
iar unii dintre participanţii la astfel de misiuni pot să treacă prin diferite faze ale lui. 

Există mai multe definiții și înțelesuri ale termenului „decompensare”. Astfel, 
în psihiatrie, termenul decompensare este cunoscut ca o deteriorare a sănătăţii mintale 
la un pacient cu probleme psihiatrice, conducând la o capacitate diminuată de a gândi 
şi de a-şi desfăşura activităţile de zi cu zi. 

Decompensarea nevrotică, conform Marelui Dicţionar al Psihologiei Larousse, 

DECOMPENSARE, COMPENSARE, 
DECOMPRESIE  

ŞI REFACERE PSIHOLOGICĂ
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este definită într-o perspectivă psihodinamică, ca o criză cu prăbuşire a modalităţilor 
de apărare nevrotică obișnuite la un subiect a cărui nevroză era până atunci relativ 
compensată și care este brusc confruntat cu o situație dificilă sau periculoasă din 
punct de vedere afectiv, căreia nu-i poate face față pe plan emoțional. Într-un teatru 
de operaţii, un eveniment neaşteptat – un atac surpriză, o ambuscadă, o apariţie 
ciudată sau un sistem continuu şi ascendent de presiuni şi primejdii etc. – poate 
provoca, la unii luptători care au unele predispoziţii nevrotice ascunse, puternice 
depresii, puternice emoţii negative, chiar intrarea în panică. 

În anul 1971, Y. Pelicier definea decompensarea nevrotică drept „o tulburare 
a comportamentului, mai mult sau mai puțin acută, care survine în istoria unui 
nevrozat și se manifestă printr-un anumit număr de simptome nespecifice1.

Poate fi vorba, despre o fobie extremă difuză, adică despre un paroxism 
pantofobic, în care angoasa se deplasează de la un obiect la altul, despre un o stare de 
confuzie sau chiar despre o stare psihotică, în general, tranzitorie și de tip reacțional. 
Uneori, dar foarte rar, această decompensare poate fi calea de intrare într-o psihoză 
cronică la un pacient deosebit de vulnerabil. 

Decompensarea, în psihanaliză, se referă în special la eşecul mecanismelor de 
apărare şi de agravare ulterioară a simptomelor. Chiar dacă, pentru diagnosticare şi 
ameliorarea comportamentului luptătorilor într-un teatru de operaţii foarte activ, nu 
este nevoie de a se apela neapărat la psihanaliză, este bine să se cunoască mecanismele 
acesteia în descifrarea parametrilor de decompensare şi, respectiv, de compensare 
psihologică. 

Decompensarea poate fi definită ca deteriorarea funcţională a unei structuri 
anterioare de lucru sau de sistem. Ea poate să apară din cauza oboselii, stresului, 
bolii, sau la limită de vârstă. Dar, pentru un teatru de operaţii, cauzele principale 
ale fenomenului de decompensare se află în solicitarea intensă, mai exact, în 
suprasolicitare, în oboseală, în stres. 

Decompensarea este un termen general, frecvent utilizat şi în alte domenii, cum 
ar fi, spre exemplu, medicina, pentru a descrie o varietate de situații. De exemplu, 
decompensarea cardiacă se poate referi la incapacitatea inimii de a menţine o 
circulaţie adecvată de sânge, după o boală vasculară de lungă durată (insuficienţă 
cardiacă). Pot apărea, în acest caz al decompensării cardiace, şi alte semne (dispnee, 
hepatomegalie, umflarea venelor gâtului, creşterea pulsului).

Decompensarea este, deci, un proces invers compensării şi constă în perturbarea 
echilibrului în urma unui deficit sau privaţiuni. Este o manifestare clinică a epuizării 
sau a depăşirii resurselor funcţionale ale unui organ lezat (ex. apariţia semnelor de 
insuficienţă cardiacă etc.).

După Selye reacţia organismului la stres ar trece prin următoarele faze2:
1. Reacţia de alarmă care corespunde psihologic fazei de ameninţare, de 

trăire psihologică a stresului, în lipsa lui, ceea ce determină o stare de angoasă. În 
1  H. Seyle, Ştiinţa şi viaţa, Bucureşti, editura Politică, 1984, pp. 340-350.
2  Stress and Disease, edited by Leonard Levi (1971);
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această fază, hipotalamusul activează hipofiza care prin ACTH activează glandele 
suprarenale. Apare vasoconstricţia generalizată. Dacă individul domină situaţia, 
reacţia se opreşte aici, în caz contrar trecându-se în faza a doua.

2. Faza de impact sau a reacţiei de apărare propriu-zise. În această etapă, 
individul vine în contact direct cu pericolul. Faza este dominată de creşterea activităţii 
adreno-simpatice, eliberarea catecolaminelor simpatice şi medulosuprarenalei. 
Apare vasodilataţia în organele vitale şi în cele active (inimă, muşchi, creier etc.). 
În această fază, apare, adesea, un comportament automat. Se consideră că doar 16-
20% dintre indivizi îşi pot păstra sângele rece, în această fază, restul reacţionând 
desorganizat (leşinuri, sincope etc.).

3. Faza de decompensare apare atunci când organismul nu mai poate 
compensa perturbările produse de stres. Dacă este posibilă, compensarea apare ca o 
fază posttraumatică, de restabilire a echilibrului.

Contribuţia esenţială a lui Selye constă în aceea că el a dovedit că fazele 
sindromului general de adaptare sunt identice atât în cazul stresului fizic (exemplu 
sindromul de strivire), cât şi în cazul celui psihic, în sensul că apar aceleaşi modificări 
fiziologice, hormonale, organice. Graţie acestor descoperiri, anxietatea poate fi 
inclusă în majoritatea explicaţiilor psihopatologice şi psihosomatice, ea devenind un 
mediator între factorii de mediu şi organism.

De acum se va putea discuta despre influenţa factorilor sociali sau psihologici 
asupra organismului în termeni de fiziologie şi fiziopatologie.

Anxietatea psihologică este determinată de dinamica internă a proceselor 
psihologice, la nivel conştient sau inconştient.

În înţelegerea rolului emoţiei asupra organismului, un rol hotărâtor l-a avut 
viziunea psihologizantă a lui Freud privind importanţa anxietăţii şi rolul ei în apariţia 
manifestărilor psihopatologice. Elaborarea precisă a teoriei privind importanţa 
angoasei a apărut destul de târziu în opera lui Freud (abia în 1926) şi ea se prezintă, 
iniţial, sub forma unor explicaţii simpliste: libidoul se descarcă în angoasă, atunci 
când pulsiunile nu pot atinge satisfacţie. După 10 ani (1936), Freud îşi va revizui 
complet această concepţie, afirmând că angoasa este declanşată de către un pericol 
extern şi se poate astfel asocia cu reflexul de autoconservare. În acest fel, anxietatea 
apare acum ca o veritabilă funcţie a eului, un semnal care permite mobilizarea tuturor 
forţelor disponibile. Angoasa reproduce astfel, sub formă de stare emoţională, o urmă 
mnezică şi poate redeştepta una preexistentă. Pentru Freud, anxietatea manifestată 
în ego este o relaţie între organizarea lumii şi eu (polul responsabil de organizarea 
lumii în interesul individului).

În conceptul lărgit asupra stresului, orice efort care presupune o punere în 
tensiune, este resimţit în funcţie de maniera de prelucrare a personalităţii respective, 
fie într-un sens pozitiv (eustres), fie negativ (distres). Reacţiile la stres apar acum ca 
reacţii emoţionale sau somatice la stimulii de orice fel (la căldură, zgomot, relaţii 
interpersonale, chiar şi la ideile care şi le face despre viitor).
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Anxietatea socială se referă la anxietatea care are drept sursă factorii sociali. 
Importanţa societăţii umane este determinantă, căci omul, ca „entitate socială”, 
trebuie să se integreze în societate şi să se subordoneze acesteia. Dar, în pofida 
acestor constrângeri, arată Ellwangh, fiecare om are nevoie de un spaţiu de libertate 
pentru a-şi menţine starea de sănătate, tensiunea polară dintre individ şi societate 
având, de asemenea, efecte creatoare, stimulatoare sau disturbatoare.

Se poate vorbi astfel despre existenţa unui prag psiho-social, un denumitor 
comun pentru toate societăţile, adică de un prag al stresului psiho-social.

O contribuţie importantă privind natura şi importanţa anxietăţii sociale 
au adus-o diferite teorii socio-genetice şi în primul rând teoriile învăţării sociale 
a anxietăţii. Teoriile învăţării consideră personalitatea ca pe o colecţie de 
comportamente învăţate. S-a constatat experimental că anxietatea se poate învăţa, ca 
ori care alt comportament. Simptomul nevrotic apare astfel, ca o obişnuinţă învăţată, 
în cadrul unui context anxiogen (repetarea ambianţei determinând simptomul). Deşi 
factorii organici nu-şi pierd din importanţă, multe simptome funcţionale se vor putea 
explica prin teoriile învăţării. După Beech, anxietatea apare ca un impuls care duce 
la activitate, iar scăderea ei poate să apară ca o recompensă, ceea ce ar sta la baza 
multor simptome psihosomatice sau psihopatologice. S-a vorbit astfel de învăţarea 
„viscerală” a fricii, de importanţa feed-back-ului.

Sursele sociale de stres sunt nenumărate şi cu greu pot fi introduse într-o 
clasificare. Levi Leonard3 vorbeşte de câteva din aceste surse:

- diferenţa dintre exigenţele mediului şi capacitatea fiinţei umane;
- diferenţa dintre ocaziile oferite de mediu şi nevoile umane reale;
- perceperea adevărului, a diferenţei dintre dorinţa şi speranţa fiinţei umane;
- suprastimularea şi substimularea;
Conflictul psihologic este o altă noţiune necesară înţelegerii mecanismului 

psihogenezei. Prin conflict psihologic se înţelege o ciocnire între forţe sau elemente 
care stau la baza activităţii umane. La baza conflictului psihologic stă conceptul 
de frustrare. Viaţa omului este presărată de situaţii în care dorinţele şi tendinţele 
individului trebuie să aştepte, să fie ocolite sau chiar să se renunţe la ele. De cele mai 
multe ori, motivele frustrării nu sunt conştiente, fapt pentru care consecinţele apar 
sub forma sentimentelor de ură, anxietate, angoasă, agresivitate. Aceste sentimente 
sau simptome, la prima vedere, nu au o motivaţie.

Sivadon4 introduce, o concepţie originală privind fenomenele de sensibilitate şi 
obişnuinţă. Astfel stresul şi frustrarea, acţionând asupra organismului, pot determina 
la unii subiecţi posibilitatea organizării unei apărări, adică a unei obişnuinţe, care se 
realizează în timp. Din contră, la alţi indivizi, acelaşi fenomen duce la dezvoltarea 
unei sensibilităţi, a unei sensibilizări de aşa natură, încât, ulterior, chiar excitanţi 
slabi să poată determina reacţii importante (analogia cu fenomenele alergice este 
evidentă). Obstacolul care se opune procesului de adaptare a organismului la stres 
3  Paul Sivadon, Traité de psychologie médicale. Presses universitaires de France, Paris, 1973 
4  http://www.scribd.com/doc/.../Alte-boli-psihice-doc
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poate fi activ sau pasiv şi este uşor de depăşit de către o persoană cu mecanisme 
adaptative normale şi mature, în timp ce imaturitatea duce la reacţii după principiul 
plăcerii. O astfel de reacţie este fie de agresiune, fie de regresiune. Numai un conflict 
activ-intern poate fi un adevărat conflict psihologic (care pune în tensiune atitudini 
emoţionale incompatibile şi care se traduce printr-o tensiune internă dureroasă). 
Rezolvarea acestor tensiuni, arată Sivadon, antrenează un nou mod de a considera 
situaţia, lumea înconjurătoare, iar pe individ îl îmbogăţeşte cu o nouă creaţie, 
angoasa existenţială. De altfel, externalizarea conflictului şi desensibilizarea stau la 
baza celor mai multe forme de psihoterapie. Conflictul nu devine patogen, dacă nu 
survine procesul sensibilizării interne, datorat, adesea, unui eu slab (cu o insuficienţă 
a funcţiei integrative). Conflictul psihologic va solicita potenţialităţile adaptative 
ale subiectului, influenţa frustrării fiind legată de vârsta şi gradul de maturitate a 
personalităţii. Omul este, în definitiv, un sistem biologic, iar comportamentul său 
este produsul sistemelor sociale (Spladin şi Porterfield,19805).

Comportamentul uman este deci definit ca o funcţie a tuturor proceselor 
dinamice biosociale. Dar, deşi stresul acţionează identic, comportamentele indivizilor 
diferă. Această manieră particulară, de prelucrare a stresului, realizează, aşa cum 
vom vedea, ceea ce se numeşte „stilul de viaţă”, lucru care face pe fiecare individ un 
unicat şi, în acelaşi timp, foarte diferit. În momentul în care indivizii sunt forţaţi a lua 
parte direct la schimbări bruşte, apar concomitent modificări în propriul selfsistem 
şi, legat de acesta, fenomene de criză (mai ales când este nevoie de o schimbare în 
statutul social).

De la primele studii ale lui Freud, privind psihogeneza, observăm că, în 
epoca contemporană, studiile în acest domeniu au evoluat foarte mult şi noi studii şi 
descoperiri se vor face cu siguranţă în viitor. Datele expuse reprezintă doar câteva 
principii şi noţiuni generale privind psihogeneza, urmând ca apoi, în cadrul fiecărei 
entităţi să fie discutate manierele specifice ale patogenezei psihice.

Reacţii psihice la situaţii tranziente. Decompresia şi refacerea 

În cadrul reacţiilor psihogene la situaţii tranziente, conflictul psihologic nu 
se internalizează, individul având de făcut faţă unui obstacol pasiv sau activ extern 
(individul nu poate depăşi un obstacol extern pasiv sau activ, îi lipsesc mijloacele 
pentru atingerea scopului propus, sau are o incapacitate individuală, cum ar fi o 
personalitate imatură, cu mijloace de apărare nematurizate şi insuficiente). În cadrul 
acestor reacţii, evenimentul psihotraumatizant este inteligibil, cunoscut şi actual, iar 
simptomatologia se află inteligibil şi chiar proporţional legată de eveniment sau de 
intensitatea lui stresantă.

Stresul care determină reacţiile psihice se poate manifesta sub una din 
următoarele forme:

- stres benign, care determină reacţii de scurtă durată (secunde, minute), foarte 
5 EY, H., Traité des hallucinations, Masson, 1973.
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frecvent la adolescenţi şi care se poate manifesta prin plâns, lamentări, dar fiind 
benign nu este nevoie de intervenţia medicului;

- stres moderat care determină reacţii cu durată de câteva ore sau zile şi unde 
de asemenea nu este nevoie de intervenţia medicului;

- stres sever, care determină reacţii intense şi de durată şi în care se impune o 
asistenţă psihologică sau medicală.

După cum se poate observa, majoritatea reacţiilor psihice la situaţiile tranziente 
nu pot fi considerate patologice, din contra ele pot contribui la „oţelirea” caracterului. 
În funcţie de contextul în care sunt trăite situaţiile, putem asista fie la o sensibilizare, 
cu apariţia unor reacţii exagerate, patologice, fie la fenomenul de obişnuinţă, care 
duce la creşterea puterii mecanismelor psihologice adaptative.

Ey� (1973) subliniază principalele forme de manifestare ale reacţiilor psihice 
la situaţii tranziente:

- reacţiile sunt în raport direct proporţional cu evenimentele de viaţă incriminate;
- pragul emotivităţii sau a angoasei este anormal de scăzut;
- simptomele se manifestă prin reacţii afective violente;
- reacţiile pun în mişcare tendinţe mai mult sau mai puţin inconştiente, terenul 

hiperreactiv ducând la o reactivitate psihică mai importantă.
Etiopatogenia
Am arătat mai sus, vorbind despre psihogeneză, în general, principalele 

caracteristici ale acestui proces, rolul anxietăţii, stresului, al conflictului psihologic în 
etiopatogenia psihogeniilor. Reacţiile psihogene recunosc în mod evident importanţa 
traumatismului psihic drept cauza principală a reacţiei psihopatologice, dar un rol 
important revine personalităţii individului (aceeaşi situaţie existenţială nu determină 
la doi indivizi reacţii identice).

Expresia neadaptării, a incapacităţii prelucrării şi „metabolizării” stresului şi 
restabilirii „homeostaziei psihice” apare sub forma anxietăţii sau a stărilor depresive. 
În situaţii de stres, lumea devine, deodată, un loc nesigur, chiar terifiant. În faţa acestei 
situaţii, apare anxietatea intensă, apar mecanisme defensive, uneori mult exagerate. 
Starea puternică de sugestibilitate determină instabilitatea temporară a individului de 
a se ocupa de propria situaţie, cu apariţia regresiunii pasiv-dependente (pentru a fi 
protejat de alţii).

În acest sens, majoritatea autorilor sunt de acord că deprivarea afectivă poate 
crea, la vârste fragede, dar şi în alte situaţii de stres, o stare de hiperexcitabilitate, cu 
scăderea gradului de a suporta frustraţiile, cu declanşarea uşoară de reacţii de protest 
agresiv, prin negare sau pasivitate sau reacţii psihosomatice.

O serie de factori fiziologici şi organici, legaţi de creşterea rapidă, greutăţile 
de integrare ale propriului corp, aspectele ţinând de identificarea sexuală, dar şi 
schimbarea mediului, apariţia unor situaţii ostile, a unor pericole şi ameninţări ce 
duc la slăbirea rezistenţei în faţa factorilor stresanţi. Gradul de maturizare stă la baza 
explicării tuturor reacţiilor psihice la situaţiile tranziente. Criza personalităţii vine şi 
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ea să se adauge procesului de fragilizare a reactivităţii psihice. 
Expresia neadaptării, a incapacităţii prelucrării şi „metabolizării” stresului şi 

a restabilirii homeostaziei psihice apare, la adolescenţi, sub forma anxietăţii sau a 
stărilor depresive (care se pot manifesta şi prin comportamente delictuale, consum 
de droguri, violenţă, vestimentaţie frapantă). Presiunile pentru adaptarea la societate, 
activitatea adolescentului în grup, cererile absurde şi abstracte, respingerea de către 
familie sau prieteni contribuie şi mai mult la procesul fragilizării. Anxietatea apare 
şi în cazul unor situaţii des schimbătoare, neînţelese, cum sunt cele din teatrele de 
operaţii militare şi civil militare, care creează şi întreţin frustrări şi, cel puţin în faza 
de neadaptare sau de preadaptare, măresc vulnerabilităţile personalităţii luptătorului 
tânăr, neexperimentat, aflat pentru prima oară în astfel de misiuni.

Conflictele puternice pot determina o stare de izolare externă şi de vacuum 
interior. Stabilirea unei identităţi negative ne va pune în faţa unei persoane care 
tinde să se revolte, care devine ostilă, care respinge în bloc valorile contemporane, 
chiar dacă nu se manifestă direct, ceea ce îl va expune astfel unui sistem cronic 
psihotraumatizant. 

În DSM IV, se specifică că tulburările psihice legate de situaţiile critice apar 
în condiţiile unui stres survenit din mediul exterior. Se mai specifică, de asemenea, 
necesitatea ca pacientul care a făcut această stare să nu fi avut anterior antecedente 
psihiatrice. Caracterul de tranzient arată caracterul trecător al acestor stări.

Reacţiile psihice la situaţii critice sunt încă destul de imprecise şi 
nesistematizate, existând, în acest domeniu, foarte multe controverse privind tipurile 
patologice de comportament. 

Numeroase crize ale vieţii (pierderi, divorţ, perturbări ale vieţii profesionale 
etc.) sunt adesea rezolvate de către persoana însăşi, sau cu ajutorul altora (mai grave 
sunt tentativele de sinucidere). Adeseori, se preferă un diagnostic simptomatic care 
să acompanieze diagnosticul situaţiei disturbatoare (depresia de doliu, de exemplu).

Prima problemă discutată în literatura de specialitate este aceea a crizei. 
Kaplan (1996) descrie patru secvenţe ale crizei:

1. Faza impactului, care durează de la câteva minute la câteva ore. În această 
perioadă, individul pare într-o stare de şoc, adesea cu dezorientare sau cu o mare 
distragere a atenţiei.

2. În a doua parte, creşte ambiguitatea şi incertitudinea, cu o emotivitate 
sporită şi sentimente acute, cum sunt cele de ură, vinovăţie, anxietate şi depresie. 
Răspunsurile pacienţilor sunt ineficiente.

3. În această fază, sunt mobilizate toate resursele interne şi externe. Mediul 
exterior este explorat şi apare procesul de reconstrucţie a unei lumi noi, a unor noi 
relaţii.

4. Ultima fază presupune o lungă perioadă de reconstrucţie şi reechilibrare. 
Direcţia reconstrucţiei poate fi pozitivă dar se pot obţine şi stări cronicizate de 
dezadaptare.
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Coleman şi Broen (1972) descriu şi ei, tot în acest cadru, patru faze ale reacţiei 
acute:

1. Faza de şoc, în care subiectul este agitat sau apatic. Conştiinţa lipseşte de 
cele mai multe ori şi, adeseori, alţii sunt acuzaţi. Pot să apară stări stuporoase cu 
dezorientare şi amnezie privind evenimentul traumatizant.

2. Stadiul sugestibilităţii, în care individul devine pasiv, sugestibil şi se repede 
să salveze pe alţii, chiar mai puţin afectaţi ca el, dar nu din altruism, ci din impuls. 
Cu toate acestea, comportamentul său este foarte ineficient.

3. Stadiul de revenire, în care individul îşi recapătă în mod gradat echilibrul 
psihologic, adeseori cu sprijinul celor din jur, inclusiv cu ajutorul unei psihoterapii 
suportive (făcute de medic sau de alte persoane din anturaj). În jumătate din cazuri, 
apar, în această fază, coşmaruri care reamintesc de trauma iniţială.

4. Stadiul de depresie. În cazurile cu pierderi masive, starea acută este urmată 
de o lungă perioadă de depresie, cu idei de vinovăţie privind dezastrul sau chiar 
supravieţuirea sa.

În adolescenţa târzie (19-23 ani), reacţiile psihice pot fi în mare parte similare 
cu acele ale adulţilor (depresie reactivă, paranoid reactiv etc.). Multe reacţii pot 
apărea la această vârstă sub influenţa procesului separării sau individualizării. Ele 
sunt cerute în mod imperios de schimbarea statutului social (căsătorie, debutul în 
profesie, schimbarea statului profesional, promovare etc.) şi pe care tânărul fie că nu 
şi-o doreşte, fie că nu este pregătit pentru aceasta. Pentru cel care, în această situaţie, 
se află într-un teatru de operaţii, dificultăţile sunt şi mai mari.

Reacţiile depresive prezintă tabloul clinic al unor depresii de diferite intensităţi. 
Fondul depresiv se exprimă adesea prin inactivitate, oboseală, emotivitate, scăderea 
apetitului, pierderi în greutate. Depresiile apar imediat după un eşec. Subiecţii devin 
inactivi, emotivi, anorexici. Dacă starea se prelungeşte, depresia se accentuează, 
subiecţii se închid în sine, sunt irascibili şi suspicioşi. In cursul nopţii,  pot să apară 
crize de panică, anxietate difuză, stări de reverie, iar posibilităţile intelectuale scad 
dramatic pentru această perioadă.

Reacţiile de fugă au o formă acută, uneori cu obnubilarea moderată a conştiinţei, 
cu dezorientare sau chiar sub forma unor stări crepusculare. In urma unor conflicte 
violente, survenite adesea între cei apropiaţi, a unor mari pierderi în familie, în grupul 
de muncă, în subunitate, subiecţii fug la întâmplare, devin agresivi atunci când sunt 
opriţi, nu mai ţin cont de pericolele locului. Alteori, fuga se manifestă sub forma 
unei hoinăreli fără ţel, după care subiecţii se întorc acasă. În aceste cazuri fondul 
depresiv este evident. Adesea, prin taberele din teatrele de operaţii, unii luptători 
stau mult pe gânduri, se plimbă prin spaţii restrânse, devin taciturni, sensibili şi 
chiar irascibili. Aceste stări trec însă repede, întrucât exigenţele misiunii, temeinica 
pregătire, sprijinul celorlalţi, camaraderia şi loialitatea compensează căderile psihice 
de orice fel, chiar şi atunci când acestea ţin de stres, frustrări sau reacţii necontrolate 
în faţa pericolului. Dar comandantul şi psihologul nu trebuie să conteze doar pe asta. 
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Se cunosc cazuri, mai ales în rândul militarilor profesionişti care au trecut prin clipe 
îngrozitoare (războiul din Vietnam, acţiunile de luptă în care s-au înregistrat pierderi) 
care au rămas traumatizaţi pentru multă vreme, unii chiar pentru toată viaţa. 

Stările de afect patologic se manifestă imediat după psihotraumă, aşa cum s-a 
constatat în cazurile studiate, sub forma unor stări de agitaţie şi nelinişte psihomotorie, 
a impulsivităţii, tendinţelor de autodistrugere, chiar până la automutilare sau 
sinucidere, reacţii vasomotorii, plâns, ţipete. Agitaţia marcată şi reacţiile vegetative 
sunt intense. Adeseori, aduşi la spital, pacienţii au prezentat o stare de obnubilare, 
uneori cu amnezie asupra episodului.

Reacţiile isterice se prezintă sub forma unei game polimorfe de tulburări 
psihice, inclusiv de disociere a conştiinţei, agitaţie, dezorientare, stări de panică 
anxioasă, diferite forme de conversiune.

La aceste forme constatate, trebuie adăugate şi alte forme pe care le-am găsit 
consemnate în literatura de specialitate. Kolb, de exemplu, descrie şi alte forme, 
precum: 

Reacţia de retragere apare, după stres, sub forma accentuării trăsăturilor 
de timiditate, inhibiţie, apatie, supunere docilă etc. Aceste reacţii apar mai ales în 
familiile (grupurile, subunităţile, comunităţile etc.) rigide, punitive, la tinerii (inclusiv 
la tinerii militari profesionişti) cu diferite deficienţe fizice, unele ascunse, altele la 
vedere, şi la care viaţa afectivă este dominată de ruşine şi de presupusul eşec faţă de 
nivelul de aspiraţie impus de spiritul de elită al familiei respective, al subunităţii, al 
armei. Aceşti tineri sunt în mod constant trişti, puţin sociabili, înclinaţi spre fantezie, 
izolare socială, scăderea posibilităţilor de evaluare a realităţii. Dacă situaţia persistă, 
putem asista la o dezvoltare patologică a personalităţii, cu imprimarea definitivă 
a acestor trăsături caracteriale. Unii dintre aceştia ajung la acte necugetate sau nu 
sunt capabili să reziste stresului profesional şi cu atât mai puţin celui operaţional din 
actualele teatre de operaţii pentru gestionarea crizelor şi conflictelor armate

Reacţia hiperanxioasă se caracterizează printr-o reacţie puternică la stres. 
Acest lucru se datoreşte unor paternuri comportamentale dezvoltate încă din copilărie 
şi unei sensibilizări în contextul psihotraumatizant în care s-a dezvoltat personalitatea 
persoanei respective. Aceste persoane se caracterizează prin anxietate şi frică 
excesivă, simptome psihosomatice, depresie, timiditate. Ele resimt inferioritatea, se 
plâng şi se supun altora, menţinerea securităţii lor fiind legată de fenomenul de a nu 
deranja, de a nu solicita, de a nu fi angajaţi în confruntări, de a plăcea. Este vorba, 
mai ales de persoanele din clasele defavorizate sau a diferitelor minorităţi, cu un 
standard scăzut al aspiraţiei, dar şi de gradele inferioare din armată, mai ales de 
luptătorii de rând, încă nerodaţi în spaţiul luptei.

Reacţii agresive şi antisociale apar la unele persoane care, după stres, devin 
crude, agresive, autoritare, dar fără a resimţi sentimentul de vinovăţie. Aceste 
persoane îi culpabilizează pe alţii, ies din sociabilitate, din toleranţă, din camaraderie 
şi intră într-o stare de agresivitate continuă şi de agitaţie nesănătoasă.
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Ey (1973) descrie şi el o serie de reacţii psihice la stres şi la solicitări 
dificile, traumatizante. Ne vom referi, pe scurt, şi la acestea, întrucât au o foarte 
mare legătură cu comportamentul psihic persoanelor traumatizate, inclusiv al unor 
militari traumatizaţi, umiliţi, speriaţi, intraţi în panică sau care au fost martori ai 
unor evenimente terifiante. Câteva dintre aceste tipologii de reacţii psihice ni se par 
interesante şi, în documentarea noastră, precum şi în activitatea pe care o desfăşurăm 
am fost foarte atenţi la simptomatica foarte diversă care le poate evidenţia.

Reacţiile confuzo-anxioase sunt cele care realizează tabloul clinic al stării 
stuporoase cu agitaţie şi confuzie. Apar în stresuri foarte puternice, cum sunt cele 
din timpul unor evenimente foarte grave, cum ar fi pierderea unor oameni apropiaţi, 
cele din timpul războiului, ambuscadelor, din experienţa extrem de dură generată 
de suportarea unor atacuri inamice prin surprindere, de efectele distrugătoare 
impresionante ale unor noi tipuri de arme, de carnagii, de cruzimea confruntări dintre 
clanuri şi, desigur, de mult alte situaţii-limită. 

Crizele istero-anxioase sunt cele care produc o perturbare mai mică, în 
general suportabilă, a conştiinţei. Criza anxioasă este paroxistică şi legată de situaţia 
psihotraumatizantă. În astfel de cazuri, pot să apară intense reacţii psihosomatice 
(diaree, lipotimii, dispnee etc.). Alteori, apare doar acea „descărcare de urgenţă”, 
caracterizată prin mişcări involuntare, expresii teatrale, ticuri, plâns, ţipat, alte 
fenomene de pantomimă etc. Sunt compensări psihologice, care previn „deteriorarea” 
psihicului şi păstrarea echilibrului.

Crizele anxioase psihosomatice sunt reacţii psihice dominate de fenomenele 
somatice (constricţie toracică, spasme glotice, colică hepatică sau intestinală). 
Anxietatea şi depresia sunt prezente în astfel de crize, dar ele pot fi controlate şi 
ameliorate, atunci când li se cunoaşte cauza.

Reacţiile psihogene psihotice apar mai ales sub forma unor stări confuzionale 
cu anxietate şi depresie.

Reacţiile nevrotice se însoţesc adesea de reacţii vegetative. Simptomatologia 
este blândă, nevrotică. Coleman şi Broen arată că, atât în viaţa civilă cât şi în război, 
există o nevroză traumatică ce poate dura săptămâni, luni şi chiar ani. În acest cadru, 
s-ar include următoarele simptome: anxietate de la forme uşoare, la intensitate de 
criză acută, asociată adesea cu trăiri care reamintesc situaţia psihotraumatizantă 
iniţială, contracţii musculare, cu oboseală, fatigabilitate, insomnie, iritabilitate şi, 
mai ales, imposibilitate de a suporta zgomotele, scăderea puterii de concentrare şi 
memorie, coşmaruri nocturne care reproduc psihotrauma, retragere socială, evitare a 
oricărei situaţii care ar avea un caracter excitator, evitare a relaţiilor interpersonale, 
scăderea interesului sexual. După Modlin, aceasta ar fi cel mai caracteristic sindrom 
în reacţiile psihice faţă de un stres extern. Autorul apreciază că între 10-25% din aceia 
care îşi încep munca în industrie suferă de aceste tipuri de reacţii posttraumatice. 
Procentajul este ceva mai mic în rândul militarilor profesionişti, întrucât disciplina, 
ordinea, camaraderia, pregătirea temeinică pentru misiune şi, mai ales, tăria de 
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caracter şi solidaritatea au funcţii psihice compensatorii. 
Reacţii psihogene la suferinţa fizică pot apărea în situaţii când pacienţii trec 

prin situaţii somatice dificile (de exemplu, crize astmatice, răni suferite în timpul 
luptelor, în diferite accidente etc.). Reacţiile se caracterizează prin anxietate, panică, 
având uneori caracter acut.

Concluzie

Toate cele prezentate sunt situaţii care afectează (uneori foarte grav) psihicul 
uman. Sunt situaţii de risc extrem, care se produc în urma ieşirii din normalitate, 
apariţiei şi intervenţiei unor factori care afectează semnificativ şi chiar distrug 
echilibrul psihic al individului, mai ales al individului vulnerabil, deci insuficient 
pregătit pentru astfel de experienţe. Teatrele de operaţii conţin şi întreţin astfel de 
situaţii, iar personalul care îndeplineşte misiuni de luptă este vulnerabil la stresul 
operaţional, la stresul de luptă, mai ales atunci când nu are un suport fizic şi psihic 
solid pentru a rezista la solicitările din teatru. Desigur, cazurile de militari care nu 
rezistă şi trec prin traume psihice nu sunt numeroase, dar nici nu lipsesc. Este de 
datoria noastră, deopotrivă, a decidenţilor politici, a comandanţilor, luptătorilor, 
medicilor, managerilor şi psihologilor să pregătim militarii pentru a face faţă 
stresului psihic, pentru a nu suporta efecte de decompensare psihică, iar atunci când 
apar condiţii pentru a se produce astfel de decompensări, să luăm, împreună, măsuri 
de contracarare a acestora, de lichidare a urmărilor, de compensare psihologică şi de 
refacere rapidă a capacităţii lor fizice şi psihice.  
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Drd. Eugen UNGURIANU1

Abstract

In this age of globalization, everything has planetary dimensions and 
implications. However, regarding the stability and crisis management, the 
most important are the areas in the first circle that is those from the direct 
border contact. This is one of the reasons the EU wants to have a security 
circle around it; that is why it has concluded or is about to conclude good 
neighbor agreements or strategic partnerships with all its neighbors within 
the European neighborhood and partnership policy.

One of the objectives of these agreements and partnerships is the 
protection against terrorist attacks and, respectively, the war against 
terrorism. As for the war against terrorism, there are no priorities or borders. 
The EU countries together with the USA, NATO countries and other countries 
are part of the antiterrorist coalition. Although the most effective strategies 
to counteract terrorism haven’t been established yet, the coalition’s actions 
against this scourge are not without results. One of the European security 
strategy provisions is that the first line of defense will be far away from own 
borders. This concept is very similar to the defense doctrine prior to the Cold 
War.

Romania, apart from the area of interest representing the whole planet 
and the area bordering the EU and NATO (Romania being a bordering 
country to NATO and the EU), is very interested in the close neighborhood and 
especially the conflict area in Transnistria, the border issues with Ukraine, the 
Black Sea area and the potential impact on the security environment in this 
area, the Caucasus and the Middle East terrorism.

Cuvinte-cheie: terorism, contemporan, antiamerican, antioccidental, 
antiterorism, contraterorism

1. Impactul transfrontalier al terorismului

Fără a avea structuri şi infrastructuri de mare anvergură şi baze de susţinere 
complexe şi ultramoderne, teroriştii au dovedit, totuşi, că sunt în măsură 

1  Doctorand la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

COERENŢĂ ŞI CONSISTENŢĂ  
ÎN COMBATEREA TERORISMULUI
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să opereze în lumea întreagă. Ei acţionează în Asia Centrală, în Asia de Sud-Est, 
în Japonia, în China, în Rusia, în Caucaz, în Balcani, în Turcia, în Irak, în Orientul 
Apropiat, în Africa, în Europa Occidentală, dar, de la atacurile din 11 septembrie 
2001, mai puţin pe teritoriul Statelor Unite. 

Datorită măsurilor extrem de riguroase luate de autorităţile americane, deşi 
rămâne încă vulnerabil la terorism, teritoriul american nu a mai fost supus, din 2001 
încoace, la atacuri teroriste de anvergură. 

Teroriştii n-au încetat însă să-i atace pe americani şi pe prietenii şi aliaţii lor, 
oriunde au reuşit să o facă. Chiar dacă Al-Qaeda şi multe alte organizaţii declară că 
ţintele lor predilecte sunt americanii şi tot ce ţine de americani, realitatea este cu totul 
alta. 

Ofensiva americană împotriva terorismului a dat roade. Teroriştii nu mai 
reuşesc să pătrundă atât de uşor pe teritoriul american. Seria de atacuri de amploare 
de după 2001 s-a derulat pe alte meridiane, dar „performanţa“ din 2001 nu a mai 
fost atinsă. Superputerea americană a fost stârnită, aproape în acelaşi mod în care a 
fost stârnită după atacul japonez de la Pearl Harbor, şi, probabil, nu se va opri din 
acţiune decât atunci când terorismul (un anumit tip de terorism) va fi distrus sau pus 
sub control. 

Terorismul contemporan este, totuşi, preponderent, antiamerican şi 
antioccidental şi are câteva caracteristici specifice, printre care cele mai importante 
considerăm că ar putea fi şi următoarele:

- spaţiile de generare şi de regenerare a reţelelor, organizaţiilor şi grupurilor 
teroriste sunt tentaculare, cu filiale flexibile şi dinamice peste tot, dar cu preponderenţă 
în ţările occidentale şi în zonele de falii strategice;

- baza de recrutare a teroriştilor se află îndeosebi în populaţia tânără, instruită 
şi chiar domiciliată în Occident, inclusiv în România, care se simte frustrată, 
înstrăinată, discriminată şi nemulţumită şi împărtăşeşte preceptele fundamentaliste şi 
extremiste, nu preţuieşte viaţa şi acceptă martiriatul şi spiritul de sacrificiu în numele 
unor dogme care, pentru o parte din lumea lor, sunt indiscutabile;

- ţintele predilecte ale teroriştilor contemporani le reprezintă locurile publice, 
infrastructurile, diferitele instituţii (occidentale sau care-i sprijină pe occidentali), de 
regulă, cele vulnerabile la astfel de atacuri sau făcute să devină vulnerabile; 

- sporeşte caracterul punitiv şi răzbunător, în numele unor cauze care vin din 
frustrări şi percepţii deformate, dar şi din realităţi dramatice.

Terorismul nu poate fi pus sub autoritatea unor principii, teorii şi metode 
unitare. El rămâne, în continuare, un război specific, în mozaic, caracterizat de acţiuni 
hoţeşti, precise, adică punctuale şi extrem de violente, care vizează îndeosebi zonele 
cele mai vulnerabile şi urmăreşte umilirea, înspăimântarea şi agresarea continuă 
şi surprinzătoare a oamenilor şi anumitor comunităţi, precum şi distrugerea unora 
dintre instituţiile care sunt percepute ca satanice sau care impun reguli şi realităţi 
considerate ca inacceptabile pentru spaţiul ce generează terorism. 
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2. Terorismul de sistem şi terorismul de reţea

Distincţia dintre aceste două forme de terorism – de sistem şi de reţea – este 
necesară pentru procesul de elaborare a strategiilor de gestionare a acestui fenomen. 
Terorismul de sistem este, în esenţa lui, politic, etnic, economic, informaţional sau 
religios şi vizează, în general, un răspuns pe care-l dă un sistem presiunilor ce vin 
dintr-un alt sistem sau, dimpotrivă, un set de acţiuni care să pună în dificultate un 
alt sistem şi să-l oblige fie să reacţioneze eronat, fir să fie pus în imposibilitatea 
de a riposta.. El provine din incompatibilităţile şi disfuncţionalităţile existente între 
sisteme şi nu se va ameliora decât în măsura în care se vor ameliora relaţiile între 
aceste sisteme. Terorismul basc, spre exemplu nu are nici o perspectivă de atenuare 
sau de încetare, atâta vreme cât pretenţiile extremiştilor basci vizează interesele 
Spaniei. Soluţiile în acest caz sunt greu de găsit, întrucât este dificil de presupus că 
Spania va accepta vreodată separarea de teritoriul său a Ţării Bascilor. 

Un asemenea terorism a existat şi există şi în România. El s-a manifestat şi 
se manifestă, sub diferite forme, îndeosebi în zonele Covasna şi Harghita, împotriva 
populaţiei de etnie română. În anumite etape, a cunoscut forme violente. Este posibil 
ca terorismul de sistem, îndeosebi în Europa, să se diminueze simţitor o dată cu 
integrarea deplină a continentului, deşi s-ar putea ca, dimpotrivă, să asistăm la o 
recrudescenţă a acestui fenomen. 

Terorismul de reţea este transnaţional. El este, în esenţă, un terorism politic, 
punitiv şi răzbunător, chiar dacă păstrează rezonanţe religioase, etnice sau frontaliere. 
La ora actuală, suportul lui îl constituie falia strategică islamică, dar nu neapărat sub 
aspectul ei pur religios.

Filosoful iranian Darius Sayegan subliniază, în France culture, influenţa 
revoluţiei iraniene asupra terorismului contemporan2. El subliniază că religia nu 
mai este atât de importantă pentru tineri. S-a creat chiar o expresie care ilustrează 
sugestiv această realitate: cei care au alungat religia. Ei nu-şi pot exprima însă public 
convingerile, întrucât riscă pedeapsa capitală. Iranul, afirmă filosoful Sayegan, este 
o societate complet schizofrenică. Pe de o parte, 75 % din populaţia de până la 25 
de ani, fascinată de America, de simbolurile Occidentului şi de modernitate, exprimă  
nevoia de schimbare, de reforme. Pe de altă parte, se află un regim ce nu poate fi 
în nici un fel reformat. Singura schimbare, susţine filosoful iranian, poate veni din 
exterior. Europenii şi americanii au uitat de prea multă vreme Iranul. „Ei n-au realizat 
că revoluţia islamică a servit de model mişcărilor teroriste actuale“3. 

Această afirmaţie acuză foarte grav Iranul. Dar este făcută de un filosof 
iranian care se află în Occident. Revoluţia iraniană a fost unul dintre evenimentele 
fundamentale de la sfârşitul secolului al XX-lea. Ea a schimbat configuraţia lumii, 

2  Luc Chatel, L’Iran, Al-Qaïda et... Dostoïevski, 
http://www.iranfocus.com/french/modules/news/article.php?storyid=393, accesat la 13.07.2010.
3  Ibidem
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mai ales prin faptul că a inventat formele şi instrumentele terorismului contemporan, 
făcând din religie o ideologie de luptă. Iranul este o ţară mare, care are aproape 
aceeaşi influenţă în lumea musulmană ca şi aceea pe care a avut-o Rusia în ţările 
din Estul Europei, în timpul socialismului. Înainte de această revoluţie, în Iran nu au 
fost niciodată guverne islamice. Ideologizarea religiei este cel mai grav eveniment 
petrecut în lumea musulmană. Islamiştii iranieni au preluat metodologia şi sloganurile 
marxiste, identificându-se drept combatanţi anti-occidentali şi anti-imperialişti. S-au 
înfiinţat tribunale revoluţionare şi s-a pus în operă o frază leninistă: Monarhia va fi 
aruncată în coşul de gunoi al istoriei. Unul dintre sloganurile acestei revoluţii suna 
astfel: „Nici ca Estul, nici ca Vestul: o republică islamică“. S-a crezut că este vorba 
de o nouă spiritualitate politică, de o a treia cale, ce nu putea fi decât atractivă pentru 
unii dintre iranieni. 

Al-Qaeda nu este un fenomen islamic. Indivizii din această reţea, afirmă Darius 
Sayegan, par mai degrabă personaje din Demonii lui Dostoievski decât teroriştii 
ismaelieni ai secolului al XII-lea, ale căror acţiuni ucigaşe aveau obiective foarte 
precise. Terorismul ismaelian nu era orb. Teroriştii din Al-Qaeda neagă totul, distrug 
totul, inclusiv valorile moderne, occidentale. 

Este îngrijorător şi ceea ce se petrece în India. În întreaga ei istorie, această ţară 
nu a cunoscut niciodată un fundamentalism hindus. Hinduismul a fost dintotdeauna 
un imens evantai care integra tot felul de credinţe. Astăzi, fundamentalismul 
hindus este un răspuns la fundamentalismul musulman, iar acest lucru este foarte 
periculos. Trebuie însă precizat că India nu este şi nu a fost niciodată o ţară care 
generează fundamentalism sau terorism. Este însă unul dintre locurile ideale pentru 
manifestarea fundamentalismului religios, tocmai pentru motivul că ea se prezintă ca 
o civilizaţie bazată încă pe caste şi pe reguli neschimbate de mii de ani, deşi oficial 
nu se mai recunoaşte această realitate. Al-Qaeda nu pare să aibă un calendar fondat 
pe o strategie politică precisă, ci, dimpotrivă, pare a se baza pe un activism de tip 
oportunist, lovind în orice moment în care poate să o facă, pentru a crea teroare şi a 
demonstra că toate intervenţiile militare din Irak şi Afghanistan nu au nici un efect4.

Grupului Al-Qaeda, după 11 septembrie 2001, i se atribuie sau îşi atribuie 
o serie de atentate şi atacuri teroriste între care cele de la Madrid din martie 2004, 
acţiunile din Irak, desfăşurate de Abu Musab Al-Zarkaui, a cărui locaţie se află la 
Falluja, atentatele din Bali (octombrie 2002), cele de la Casablanca, din mai 2003, 
de la Istanbul, din noiembrie 2003, cele din Arabia Saudită, din mai 2004 etc. Unii 
afirmă că, în ceea ce priveşte, Al-Qaeda, nu se cunoaşte decât ceea ce se vede. În 
realitate, avem de-a face cu o organizaţie tentaculară, realizată cu mult înainte de 
11 septembrie 2001, care dispune de un sistem de mesaje pe Internet, de personal 
numeros şi de suficiente mijloace. 

Dacă ar fi aşa, de ce nu acţionează la scară mai mare? Este foarte posibil ca 
respectiva organizaţie să fi slăbit foarte mult, în urma numeroaselor lovituri primite. 
Oricum, în jurul ei, s-a ţesut o legendă care depăşeşte cu mult realitatea.
4  Olivier Roy, Al-Qaida, label ou organisation ?, www.monde-diplomatique.fr, accesat la 14.07.2010
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Olivier Roy împarte atentatele care se atribuie organizaţiei Al-Qaeda în 
două categorii: internaţionale şi locale. Cele internaţionale sunt efectuate de echipe 
internaţionale care acţionează oriunde în lume (New York, Washington, Madrid 
etc., dar şi cele dejucate la Los Angeles, Paris, Strasbourg), iar cele locale aparţin 
unor echipe care acţionează pe teritoriul propriu, de regulă, împotriva unor ţinte 
occidentale (Casablanca, Bali, Istanbul). „Internaţionaliştii“ sunt, după afirmaţiile 
lui Olivier Roy, vechi combatanţi din Afghanistan. Chiar şi o parte dintre cei care 
acţionează acum în Irak provin din aceşti vechi combatanţi afghani. De altfel, însăşi 
Al-Qaeda este fondată pe o asociaţie a vechilor combatanţi din războaiele desfăşurate 
în Afghanistan. După bombardarea Afghanistanului şi plasarea forţelor americane şi 
ale NATO, nucleul dur ale organizaţiei nu s-a mai putut reînnoi. Foarte mulţi din 
aceşti vechi luptători au fost ucişi sau arestaţi. Acest nucleu se compune din militanţii 
din Orientul Apropiat, chemaţi să lupte, începând cu 1980, împotriva sovieticilor. 
Ei au fost sprijiniţi, în acea perioadă, de americani. Partea cea mai importantă a 
organizaţiei Al-Qaeda se compune din două categorii de luptători: garda lui Ben 
Laden (unii dintre componenţi urmându-l, de mulţi ani) şi tinerii sosiţi de pretutindeni, 
îndeosebi între 1997 şi 2001, dar şi după 2001. Mulţi dintre cei care l-au urmat pe 
Ben Laden  în Yemen sau în Sudan au fost ucişi sau arestaţi. Printre aceştia se află: 
şeicul Mohamed, Wadih El-Hage, Modamed Odeh, Abu Hafs Al-Masri (Mohamed 
Atef), Soleyman Abu Gayth, Abu Zubeyda etc. Ei au împărtăşit toţi aceeaşi viaţă. 
Fiica lui Laden s-a căsătorit cu Mohamed Atef. Dintre toţi, au mai rămas Ben Laden 
şi Ayman Al-Zawahiri.

Tânăra gardă a apărut după 1992 şi s-a dezvoltat, îndeosebi după 1996, când 
talibanii au preluat puterea în Afghanistan. În cea mai mare parte, cei care au alcătuit 
tânăra gardă s-au instruit în Occident, unii s-au căsătorit şi chiar au primit cetăţenia 
ţărilor respective. A avut şi are încă loc o întoarcere a acestora la izvoare, adică la 
sentimentul religios, dar pe poziţii fundamentaliste, şi o radicalizare politică. Între 
aceştia, se situează şi cei patru piloţi. Olivier Roy subliniază că foarte puţini dintre 
cei care au comis atentate în Occident vin direct din ţări musulmane (cu excepţia 
celor care au participat la atentatele de la Istanbul din noiembrie 2003 şi care provin 
din Turcia). 

Cei mai mulţi fac parte din ţările occidentale. Ei nu se vor mai întoarce niciodată 
în ţările musulmane din care provin, unde se află familiile lor de origine. De exemplu, 
nici un terorist din Grupul Islamic Armat (GIA) nu s-a mai întors în Algeria. Ei 
sunt luptători pentru jihad, îndeosebi pentru jihadul periferic (Afghanistan, Bosnia, 
Cecenia), nu pentru Orientul Apropiat. După isprăvile săvârşite prin aceste locuri, 
s-au întors în Europa. Este o constatare foarte interesantă. De aici rezultă că nu 
ţările musulmane generează terorism, ci o anumită categorie de musulmani deveniţi 
militanţi în Occident, care au beneficiat şi beneficiază de avantajele democraţiilor 
occidentale şi de sistemul de instruire de aici. Este un mod foarte curios prin care 
cei plecaţi de acasă şi instruiţi în Occident încearcă să-şi ajute locurile sau ideile de 
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origine. Dar această realitate nu este chiar nouă. Şi în trecut, de fapt, în toate timpurile, 
cei care s-au instruit în Occident, fie că s-au întors în ţare lor, unii devenind oameni 
importanţi, fie că au rămas în Occident, dar, într-o fo0rmă sau alta, au continuat să-şi 
slujească ţara. 

Lui Ben Laden i s-a încredinţat, probabil, prin 1997, controlul taberelor 
de instrucţie ale arabilor din Afghanistan, mai puţin asupra celor ale uzbecilor şi 
pakistanezilor. Cu alte cuvinte, orice terorist arab, care nu era uzbec sau pakistanez, 
se afla sub controlul lui Ben Laden.

O parte dintre tinerii care se instruiau în Afghanistan se duceau sau reveneau 
în Occident pentru a comite atentate, ceilalţi rămâneau în Afghanistan pentru a lupta, 
împreună cu talibanii, împotriva lui Masaud. O parte dintre aceştia din urmă au fost 
arestaţi în Afghanistan şi duşi în lagărul de la Guantanamo, dar justiţia occidentală 
întâmpină mari dificultăţi în a le găsi altă vină, în afară de aceea de a fi făcut parte 
din tabăra talibanilor. 

Reţeaua Al-Qaeda dispune de o anumită supleţe, care se fundamentează, pe de 
o parte, pe relaţiile strânse, amicale, dintre camarazii de arme şi, pe de altă parte, pe 
spiritul de corp care-i animă pe toţi cei care fac parte din această organizaţie. Efectul 
de grup contează foarte mult aici. Întrucât sunt radicali, ei radicalizează şi acest efect.

Aproape tot ce ţine de Al-Qaeda – stat major, nucleu dur, celule de bază, reţele 
transnaţionale, lanţ de comandă – se fundamentează pe relaţii personale, construite 
şi probate atât în Afghanistan, cât şi în alte locuri unde acţionează împreună. Acest 
spirit este transmis în reţea, face parte din modul de viaţă al teroriştilor Al-Qaeda. 
Numai că, fieful lor din Afghanistan a fost distrus şi, deocamdată, nu există un alt loc 
unde veteranii să se grupeze şi să acţioneze în siguranţă. Mai mult, având în vedere 
cele de mai sus, poliţia şi numeroasele forţe care luptă împotriva terorismului au 
posibilitatea să-i depisteze pe toţi aceşti „internaţionalişti“ şi să-i aresteze. 

Un alt fief nu este uşor de construit. Oriunde s-ar încerca a se constitui, el va fi 
lovit cu precizie. Aşadar, reţeaua Al-Qaeda este din zi în zi măcinată, lovită şi distrusă 
printr-un război de atriţie (de uzură) care nu le dă teroriştilor nici o posibilitate de 
a se regrupa, reconstitui, revitaliza. Este, poate, unul dintre puţinele domenii unde 
americanii folosesc sau acceptă să fie folosită o strategie indirectă. 

Această ofensivă de un tip special – de atriţie (uzură) – dă rod. Teroriştii sunt 
puşi sub observaţie strictă, căutaţi peste tot, îndeosebi de către serviciile speciale 
ale tuturor ţărilor care fac parte din coaliţia antiteroristă, dar şi de specialiştii în 
combaterea terorismului din alte ţări, şi loviţi cu necruţare. Al-Oaeda nu are cum 
să se consolideze în astfel de condiţii, ci, cel mult, să încerce să supraviețuiască, 
acţionând doar în sistem de „avaria” sau de întreţinere. Pentru că terorismul nu se 
poate menţine dacă nu se acţionează, dacă nu creează teroare. Este foarte posibil ca 
reacţiile de până acum ale Occidentului, dar şi ale Rusiei, ale Chinei şi ale altor ţări 
afectate de terorism să fi generat, în interiorul reţelelor şi organizaţiilor teroriste, 
nevoie unei schimbări de paradigmă şi de găsirea a unor căi simple dar ingenioase de 
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efectuare a unor acţiuni spectaculoase, în limitele resurselor de care încă mai dispun.  
Pentru a ieşi din acest impas, este posibil ca Al-Qaeda să recurgă la:
- lărgirea bazei de recrutare;
- folosirea unor alianţe cu alte grupări şi reţele teroriste;
- sprijinirea pe grupările, organizaţiile şi reţelele locale;
- elaborarea unei politici şi, corespunzător, a unei strategii pe termen mediu şi 

lung, prin care să se folosească toate oportunităţile şi toate predispoziţiile celor care 
aderă la astfel de acţiuni;

- crearea unor mijloace de luptă performante sau, în orice caz, surprinzătoare;
- încercarea de a realiza sau obţine arme de distrugere în masă sau unele 

componente ale acestora;
- căutarea unor locaţii în zone în care nu se permite lovirea lor, îndeosebi în 

ţări care au un puternic terorism interior sau în zone de falii strategice, dar şi în zone 
care nu pot fi bănuite, cum ar fi, spre exemplu, şi România;

- crearea unui sistem de „locaţii itinerante“, folosindu-se mijloacele de 
comunicaţii moderne;

- trecerea la atacuri în cyberspaţiu.
Dacă îşi defineşte cu claritate şi precizie obiectivele politice (dacă elaborează 

o politică), Al Qaeda poate folosi, în viitorul apropiat, probabil, următoarele tipuri de 
strategii asociate acestora: 

- strategii de diseminare şi disimulare (strategii de stratageme); 
- strategii de alianţe; 
- strategii de banditism. 
Toate acestea sunt strategii asimetrice, care se află, deci în strânsă legătură 

cu vulnerabilităţile societăţii şi civilizaţiei pe care teroriştii o urăsc şi vor să o atace 
pentru a o distruge sau pentru a o controla. Este însă posibil ca Al-Qaeda să dispară 
(ca realitate), rămânând doar un simbol. În acest caz, terorismul va cunoaşte fie 
o recrudescenţă prin super-activarea reţelelor şi organizaţiilor locale, fie o cădere 
semnificativă, pe timp îndelungat. 

Este, de asemenea, posibil să apară noi forme, noi reţele şi noi organizaţii 
teroriste, de cu totul alt tip, cum ar fi, spre exemplu, terorismul genetic, cel biologic şi 
cyberterorismul. În acelaşi timp, neofundamentaliştii (care nu sunt adepţi ai jihadului), 
cum ar fi tabligii sau Jamaat al tabligh (societate de propagare a islamismului, prezentă 
în Arabia Saudită, în Maroc şi în ţările Oceanului Indian) şi chiar Hib-ut-Tahrir vor 
trece, probabil, la acţiuni individuale. Dinamica organizaţiilor, reţelelor şi grupurilor 
teroriste este foarte mare şi foarte ciudată. Atentatele de la Taşkent, din iulie 2004 
ar putea aparţine Mişcării Islamice a Uzbekistanului, care a luptat împreună cu Al-
Qaeda, în Afghanistan, împotriva americanilor, dar şi dizidenţilor din Hizb-ut-Tahrir.

Veteranii Al-Qaeda (cei care au mai rămas în viaţă) pot constitui, la rândul lor, 
reţele şi organizaţii care să renască spiritul Al-Qaeda şi să-şi fixeze modalităţi de acţiune 
proprii, care să necesite noi investigaţii din partea societăţii occidentale şi noi situaţii 
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conflictuale. Ceea ce se întâmplă acum în Irak reprezintă, pe de o parte, o lovitură 
foarte puternică primită de terorişti şi, pe de altă parte, un exerciţiu al acestora pentru 
campaniile viitoare. Oricum, teatrul de operaţii din Irak nu este şi nu poate fi pe placul 
teroriştilor. Terorismul nu este atât de puternic încât să poată declanşa şi întreţine un 
război de gherilă pe termen lung. Comunitatea internaţională controlează din ce în 
ce mai mult spaţiile în care ar putea revigora organizaţiile şi reţelele teroriste şi, de 
aceea, va fi foarte greu, pentru terorişti, să continue şi să întreţină acest război. Este 
momentul în care lumea se coalizează împotriva terorismului şi, probabil, acestuia 
nu-i vor mai rămâne prea multe şanse, în forma actuală de manifes tare, dar nici nu 
va dispărea uşor. Încă mulţi ani de acum înainte, el va constitui o ameninţare dintre 
cele mai primejdioase la adresa securităţii cetăţeanului şi instituţiilor democratice.

3. Terorismul  de falie şi contracararea lui

Fenomenul terorist de falie5 se defineşte pe o imensă marjă de efecte secundare 
care, în dinamica socială şi internaţională, au din ce în ce mai mult valoarea unei 
adevărate circumvoluţii morale şi sociale. În acest spaţiu marginal, se construiesc 
centre vitale şi strategii de distrugere a unor sisteme de valori, fie pentru a demonstra 
că există forţe distructive ce nu pot fi nici contracarate, nici egalate, fie pentru a 
înlocui aceste sisteme de valori cu opusul lor. Opusul nu este însă nici foarte clar, nici 
unitar, nici flexibil. El se prezintă ca un mozaic de ideologii, politici, religii, pasiuni, 
ranchiune şi patologii şi se exprimă prin acţiuni duse la limită. 

În general, aceste acţiuni nu vin doar din tabăra nemulţumiţilor, a opozanţilor 
la democraţie şi capitalism, la libertate şi civilizaţie tehnologică şi informaţională, 
a psihopaţilor şi degradaţilor sociali, ci şi din cea a unor ideologii exclusiviste şi 
intolerante, a inflexibilităţii, idolatriei, absurdului şi cultului violenţei. Fenomenul 
terorist are un sistem de cauze şi determinări care vin, toate, din realităţile dramatice 
ale acestei lumi, din frământările ei, din faliile neacoperite, din sechelele unor 
războaie neterminate, din răzbunări neefectuate, din umilinţe exacerbate şi care nu 
pot fi uitate, dar şi din tot felul de alte interese. 

Terorismul se prezintă ca un fenomen extrem de complex, constând din 
manifestarea spectaculoasă a violenţei, cu scopul de a atrage atenţia, a înspăimânta, 
a chinui şi a impune un anumit tip de comportament, uneori, pur şi simplu pentru 
a teroriza, printr-o gamă foarte diversificată de acţiuni-limită, în care omul este 
deopotrivă armă şi victimă, călău şi condamnat. Ameninţările şi riscurile de natură 
teroristă nu au limite. „Arma“ principală a terorismului este omul, în speţă, omul 
disperat sau omul manipulat, adică adus în stare de disperare sau de răzbunare, 
dar şi omul „demiurg“, omul pedepsitor, omul-călău, care se consideră destinat şi 
predestinat a îndeplini o misiune supremă, a se sacrifica sau a sacrifica pe oricine 

5 Dr. Gheorghe Văduva, TERORISMUL CONTEMPORAN – FACTOR DE RISC LA ADRESA SECURITĂŢII 
ŞI APĂRĂRII NAŢIONALE, ÎN CONDIŢIILE STATUTULUI ROMÂNIEI DE MEMBRU NATO, Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005, pp. 30-32.
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pentru a duce la bun sfârşit o sarcină ce vine dintr-un spaţiu considerat a fi sacru, 
dintr-o lume care-l domină şi care are menirea de a o distruge cât mai repede şi cât 
mai violent pe cea reală şi, evident, de a o înlocui6. Iar acest lucru este posibil mai 
ales în acele zone unde există, de secole, limite greu de trecut, limitări acceptate sau 
impuse şi falii.  

Caracteristicile principale ale terorismului de falie7 nu diferă esenţialmente de 
cele ale terorismului tradiţional, din toate timpurile, dar sunt mult mai acute şi mai 
presante. Ele rezultă din efectul de falie şi se manifestă prin strategii şi tactici din 
sfera asimetriei ingenioase, violente, crude, răzbunătoare, surprinzătoare şi reci. Este 
posibil ca terorismul de falie, prin extensie, să afecteze, prin zona nistreană şi prin 
cea a Mării Negre, şi România. 

Contracararea terorismului de falie nu se poate realiza decât prin desfiinţarea 
faliilor, dar un astfel de proces este de durată şi presupune renunţarea la politicile de 
forţă, de influenţă, de ameninţare, dar şi la spiritul revanşard sau la acea „misiune 
istorică” de corectare a erorilor şi de pedepsire a celor vinovaţi.

Combaterea terorismului de falie nu se poate realiza numai prin fo0losirea 
unor mijloace de distrugere a reţelelor şi organizaţiile teroriste, întrucât aceasta ar 
însemna doar acţiune asupra unora dintre efectele, ci nu asupra acestor efecte care 
regenerează cauzele şi nici asupra cauzelor ca atare. 

Combaterea unui astfel de terorism – care are o dimensiune globală şi efecte 
strategice – trebuie să înceapă cu reidentificarea şi cunoaşterea faliilor, iar acest lucru 
depăşeşte competenţele instituţiilor de forţă şi chiar pe cele ale decidenţilor politici. 
Este nevie de cercetare ştiinţifică multidisciplinară şi interdisciplinară, de angajare a 
unor resurse semnificative şi, mai ales, de timp.

4. Operaţii împotriva terorismului

Armatele împreună cu alte forţe participante la războiul împotriva terorismului 
desfăşoară operaţii împotriva terorismului. Aceste operaţii sunt de un tip special 
şi nu se aseamănă decât în mică măsură cu operaţiile ofensive sau de apărare din 
războiul obişnuit şi nici măcar cu operaţiile speciale.8 Operaţiile speciale împotriva 
terorismului se cer concepute în aşa fel încât să răspundă prompt exigenţelor noului 
tip de confruntare. Ele pot avea nivel strategic sau operativ şi pot fi desfăşurate de 
structuri militare aliate, de coaliţii sau de grupări de forţe naţionale. De asemenea, ele 
pot fi operaţii militare, operaţii militaro-civile, internaţionale, regionale sau naţionale. 
6  Centrul de Studii Strategice de Securitate, TERORISMUL. DIMENSIUNE GEOPOLITICĂ ŞI GEOSTRATEGICĂ. 
RĂZBOIUL TERORIST, RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA TERORISMU LUI, Editura AISM, Bucureşti, 2004, p. 18.
7 Terorismul de falie se prezintă, pe de o parte, ca fiind generat de zonele de falii, de rupturi categorice între interese 
şi culturi (existente în mod real, produse sau induse), efectele lui manifestându-se însă pe toate continentele şi în 
toate zonele, şi, pe de altă parte, ca terorism specific acestor zone, provenind din ele şi având efecte şi dincolo de 
aceste zone, în lumea civilizată. 
8 Gheorghhe Văduva, MODALITĂŢI DE PREGĂTIRE ŞI DUCERE A OPERAŢIILOR DE CĂTRE ARMATA 
ROMÂNIEI PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNILOR, ÎN CONDIŢIILE ACŢIUNII ELEMENTELOR 
TERORISTE, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005, pp. 28-45
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Ele pot preceda un război de tip clasic, se pot desfăşura concomitent cu unele operaţii 
militare din teatre sau în situaţii post conflictuale. Fiind vorba de acţiuni împotriva 
terorismului, astfel de operaţii se pot desfăşura oricând. Totuşi, ele sunt momente 
distincte în cadrul războiului împotriva terorismului şi se caracterizează prin:

- amploare variabilă;
- mare intensitate sau intensitate adecvată, de regulă, adaptabilă la condiţii;
- caracter interarme şi intercategorii de forţe armate;
- caracter antiterorist, contraterorist, antiinfracţional, împotriva crimei 

organizate, reţelelor mafiote şi traficante;
- caracter militar sau militar-civil;
- arie teritorială foarte mare;
- diversitate de acţiuni.
Forţele care participă la operaţiile împotriva terorismului sunt sau ar putea fi 

următoarele:
- structuri de informaţii;
- armata;
- jandarmeria;
- poliţia;
- structuri militare speciale de protecţie şi pază;
- alte structuri de forţă (brigăzi şi detaşamente antiteroriste, structuri de 

protecţie, de pază şi ordine etc.);
- instituţii private şi ONG-uri etc. 
Aceste structuri pot primi misiuni diferite, potrivit unor planuri dinainte 

stabilite şi situaţiilor concrete. Oricum, strategiile de combatere a terorismului trebuie 
să fie flexibile şi uşor adaptabile situaţiilor concrete. 

Cele mai dificile misiuni revin structurilor de informaţii. Ele au obligaţia să 
ţină mereu sub supraveghere fenomenul terorist şi să ofere suficiente date decidenţilor 
politici şi celor militari pentru a fi în măsură să ia cele mai corecte hotărâri. Armatele 
nu sunt forţe destinate războiului împotriva terorismului. Menirea lor este cu totul 
alta. Dar ele nu pot să nu fie întrebuinţate în acest tip de război. Totuşi, în afara 
forţelor speciale şi a senzorilor de informaţie, ele nu au structuri capabile să acţioneze 
simetric cu reţelele şi grupările teroriste. Rămâne de văzut dacă, în viitor, îşi vor crea 
astfel de structuri speciale, implicându-se total în combaterea terorismului, sau vor 
acţiona potrivit specificului lor.

Armatele pot participa la operaţiile speciale împotriva terorismului în calitate 
de forţe principale (care organizează şi conduc astfel de operaţii) sau în calitate 
de forţe de izbire, de distrugere a centrelor de greutate ale structurilor şi reţelelor 
teroriste. Această dublă ipostază presupune: 

a) În calitate de forţe principale care organizează, conduc şi desfăşoară operaţii 
de acest tip, armatele pot îndeplini, potrivit obiectivelor şi scopurilor fixate de 
decidentul politic,  următoarele misiuni:
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- detectarea, prin grila senzorilor de informaţie şi prin forţele speciale, a 
centrelor şi bazelor de antrenament ale organizaţiilor şi reţelelor  teroriste;

- lovirea, prin mijloace militare, îndeosebi cu aviaţia şi forţele speciale, a 
centrelor vitale, a bazelor de antrenament, a depozitelor şi infrastructurilor teroriste 
din zonele de falie şi de oriunde s-ar afla ele, pe măsură ce acestea sunt descoperite 
şi identificate şi se obţine acceptul ţării sau ţărilor în care se află acestea9, de cele mai 
multe ori în cooperare cu forţele armate ale ţărilor respective;

- declanşarea războiului (luptei armate) împotriva ţărilor şi regimurilor politice 
care practică, adăpostesc, finanţează şi susţin acţiunile teroriste;

- participarea la operaţii de căutare şi distrugere a reţelelor şi bazelor teroriste 
din zonele de falie;

- desfăşurarea unor operaţii speciale împotriva terorismului.  
În calitate de forţe de izbire, de distrugere a centrelor de greutate ale structurilor 

şi reţelelor teroriste:
- lovirea centrelor de greutate ale reţelelor şi organizaţiilor teroriste;
- participarea cu forţe speciale la căutarea şi distrugerea grupărilor şi reţelelor 

teroriste.
Această a doua misiune poate fi particularizată astfel:
- căutarea şi distrugerea, de către vânătorii de munte, cercetaşi, infanterie 

marină, mijloace de cercetare şi lovire aeriană, aeronavală sau aeroterestră etc. a 
bazelor şi locurilor de ascundere a grupărilor şi reţelelor teroriste în munţi, în lagune, 
în insule, pe mare, pe fluvii şi râuri interioare etc.; 

- sprijinirea logistică şi tehnic-informaţională a altor structuri specializate în 
combaterea terorismului. Desigur, armatele pot îndeplini şi alte misiuni în războiul 
declanşat împotriva terorismului, unele directe, de tipul atacurilor împotriva bazelor 
reţelelor şi grupărilor teroriste, altele indirecte, de tipul celor ăndeplinite în acest 
moment în Afganistan. 

5. Rolul României în combaterea terorismului

Principalele pericole şi chiar ameninţări la adresa României se înscriu în 
sistemul general de pericole şi ameninţări la adresa NATO şi Uniunii Europene. 
Specificul acestora, pentru România, constă în modalităţile concrete de concepere şi 
desfăşurare a unor activităţi şi acţiuni teroriste sau în sprijinul unor reţele, organizaţii 
şi grupuri teroriste. În acest sens, printre cele mai probabile activităţi şi acţiuni de 
acest gen ar putea fi şi următoarele:

a) În sprijinul acţiunilor teroriste:
- realizarea unor surse şi reţele de finanţare a terorismului;
- constituirea unor baze sau a unor elemente de infrastructură (depozite, 

9  Dacă nu se obţine acest accept, rezultă că ţările respective adăpostesc şi susţin reţele teroriste şi pot fi considerate 
ca inamice şi atacate prin mijloace militare (Afghanistan, Irak), întrucât, la ora actuală, există un război terorist şi 
un război împotriva terorismului.
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ascunzători, locuri conspirative etc.);
- realizarea unor centre de instruire limitată (specifică) a unor terorişti sau 

echipe (grupuri) teroriste, îndeosebi în domeniul folosirii mijloacelor chimice şi 
biologice;

- constituirea unor noduri de reţea, sisteme de tranzit sau puncte de plecare în 
pregătirea unor acţiuni teroriste în zonă sau în unele ţări din Occident;

- pregătirea unor locuri de regrupare a teroriştilor după desfăşu rarea unor 
acţiuni în zonă;

- realizarea unor centre sau locuri de recrutare a unor terorişti din rândul 
arabilor şi musulmanilor aflaţi la studii sau la alte activităţi în România, dar şi din 
rândul românilor;

- folosirea în aceste scopuri a personalului român calificat şi, dintr-un motiv 
sau altul, disponibilizat;

- activităţi de spionaj în favoarea reţelelor şi organizaţiilor teroriste.
b) Împotriva unor personalităţi din afara teritoriului României:
- atacuri împotriva unor personalităţi îndeosebi americane şi britanice aflate pe 

teritoriul României;
- atacuri asupra ambasadelor străine;
- atacuri asupra turiştilor americani, britanici, evrei, ruşi şi a altor grupuri de 

turişti aflaţi în România sau în tranzit pe teritoriul românesc; 
- atacuri asupra unor obiective economice străine construite pe teritoriul 

românesc.
c) Împotriva românilor:
În virtutea unor bune relaţii cu lumea arabă, este posibil ca, în perioada 

următoare, să nu avem de-a face cu atacuri special îndrep tate împotriva românilor. 
Sunt totuşi posibile şi astfel de atacuri, datorită participării României la coaliţia 
antiteroristă, parteneriatului strategic cu americanii şi relaţiilor foarte bune cu ţări pe 
care fundamentaliştii le consideră inamice.

Dintre acţiunile teroriste împotriva românilor cele mai probabile ar putea fi şi 
următoarele:

- atacuri împotriva militarilor români din Irak şi Afghanistan;
- atacuri asupra unor obiective româneşti (economice, cultura le, diplomatice 

etc.) din străinătate;
- atacuri asupra comunităţilor româneşti aflate la muncă în stră inătate;
- atacuri asupra unor obiective economice, politice, culturale de pe teritoriul 

naţional;
- atacuri cu bombă sau cu alte mijloace asupra unor locuri publice etc.
Întrucât este direct angajată în combaterea fenomenului tero rist, România 

trebuie să aibă în vedere, probabil, şi o intensificare a unor activităţi şi acţiuni teroriste 
sau în sprijinul terorismului care o pot afecta direct sau indirect. 

Strategia de combatere a terorismului adoptată de NATO şi cea a Uniunii 
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Europene implică, şi pentru România, respon sabilităţi deosebite. Acestea vizează 
atât protecţia ţării şi a intereselor în România ale NATO şi Uniunii Europene, cât şi 
acţiunea efectivă a ţării noastre în cadrul coaliţiei antiteroriste. Ţara noastră poate 
parti cipa la acţiunile pentru combaterea terorismului pe toate palierele strategice, 
operative şi tactice şi prin toate mijloacele adecvate. Combaterea criminalităţii 
economice şi sociale, lichidarea corupţiei, reducerea infracţionalităţii, crearea unui 
mediu de afaceri sigur şi bine protejat (prin lege, dar şi prin acţiuni specifice), 
distrugerea reţelelor de traficanţi şi securizarea frontierelor sunt doar câteva dintre 
măsurile absolut necesare pentru dezactivarea unui mediu favorabil terorismului. La 
15 aprilie 2004, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat Sistemul naţional 
de alertă teroristă, propus de Serviciul Român de Informaţii, ca mijloc adecvat de 
prevenire, descurajare şi combatere a acţiunilor de pregătire şi desfăşurare a unor 
eventuale atentate pe teritoriul României10.El cuprinde, în ordinea crescătoare, 5 
grade de alertă (1 – verde; 2 – albastru; 3 – galben; 4 – portocaliu; 5 – roşu) şi se 
referă la pericolele unor atentate, în funcţie de informaţiile deţinute.

SISTEMUL NAŢIONAL DE ALERTĂ TERORISTĂ

 CRITIC (roşu) - Informaţiile disponibile şi eveni mentele 
recente evidenţiază că există un risc iminent de producere a 
unor atentate.

 RIDICAT (portocaliu) - Informaţiile disponibile 
şi evenimentele recente evidenţiază că există un risc 
semnificativ de producere a unor atentate teroriste şi se 
estimează că un atentat este probabil.

 MODERAT (galben) - Informaţiile disponibile şi 
evenimentele recente evidenţiază că există un risc general 
de producere a unor atentate teroriste şi se estimează că un 
atentat este posibil.

 

 PRECAUT (albastru) - Informaţiile disponibile şi 
evenimentele recente estimează existenţa unui risc scăzut de 
producere a unui atentat terorist.

 SCĂZUT (verde) - Informaţiile disponibile şi evenimentele 
recente estimează că un atentat este puţin probabil.

Sursa: S.R.I. - Autoritatea Naţională în materie antiteroristă

Pentru combaterea terorismului, SRI, care reprezintă Autoritatea Naţională 
în materie antiteroristă, a pus în funcţiune Departamentul pentru Prevenirea şi 
Combaterea Terorismului, care răspunde de planificarea, organizarea şi executarea, 

10 Sistemul naţional de alertă teroristă,  http://www.sri.ro/
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într-o concepţie unitară, a activităţilor de prevenire, descoperire, neutralizare şi 
anihi lare a acţiunilor teroriste pe teritoriul României. Strategia acestui departament 
urmăreşte completarea şi reaşezarea direcţiilor tactice, necesare protejării eficiente a 
teritoriului naţional faţă de noile manifestări ale fenomenului terorist prin promovarea, 
potrivit compe tenţelor asumate, a unei concepţii integrate la nivel naţional, pe de 
o parte, şi pe linia cooperării externe, pe de altă parte, pentru combaterea oricărei 
forme de terorism, cu precădere a terorismului funda mentalist-islamic, a celui 
religios şi separatist, a bioteroris mului, urmărind prevenirea producerii pe teritoriul 
său de acte teroriste, a constituirii bazelor logistice şi a filialelor unor organizaţii 
extremist-teroriste cu reprezentare internaţională. De asemenea, angrenarea ţării 
noastre pe linia descurajării statelor care sprijină sau sponsorizează terorismul 
implică demersuri susţinute de valorizare a prevenţiei în lupta antiteroristă, precum şi 
a redimensionării performante a activităţii specifice în domeniu, pe linia contracarării 
surselor de alimentare şi întreţinere a fenomenului terorist.11 

România participă nemijlocit la acţiunile de gestionare a crizelor şi de 
combatere a terorismului cu forţe ale armatei, jandar meriei şi de poliţie, în teatrele 
de operaţii active, dar şi cu servicii şi structuri specializate.

6. Rolul şi locul instituţiei militare în combaterea terorismului

Chiar dacă funcţia principală a instituţiei militare nu este să lupte împotriva 
terorismului, în condiţiile actuale, cvasitotalitatea armatelor din lume se implică 
în mod direct în gestionarea şi combaterea acestui fenomen. Aşa cum se arată în 
Comunicatul cu privire la summit-ul de la Istanbul, lupta împotriva terorismului 
va continua să fie multiformă şi globală şi se va desfăşura prin mijloace politice, 
diplomatice, economice şi, la nevoie, militare.12 

„Apărarea împotriva terorismului cuprinde o serie de activităţi desfăşurate 
de forţele militare ale NATO, pe baza deciziei Consiliului Atlanticului de Nord, 
cu scopul de a evita şi dezorganiza atacurile sau ameninţările teroriste conduse din 
exterior contra populaţiei, terito riului, infrastructurii şi forţelor oricărui stat membru, 
pentru a se apăra şi a se proteja împotriva acestora, inclusiv prin luarea unor măsuri 
împotriva teroriştilor şi celor care-i adăpostesc.“13 De aici rezultă foarte clar orizontul 
de acţiune şi misiunile care revin forţelor armate în combaterea terorismului. 

Prin structurile şi funcţiunile sale, Armata României răspunde prompt acestor 
cerinţe, fiind prezentă în teatrele de operaţii şi pregătindu-se în mod concret pentru 
îndepli nirea unei game diversificate de misiuni împotriva terorismului. Aceste cerinţe 
şi exigenţe se regăsesc în doctrinele de luptă ale categoriilor de forţe, precum şi într-o 
doctrină specială cu privire la combaterea terorismului. 
11  Ibidem.
12  Communiqué du Sommet d’Istanbul, publicat de şefii de state şi de guverne participanţi la reuniunea 
Consiliului Atlanticului de Nord, ţinută la Istanbul la 28 iunie 2004, http://www.nato.int/docu/pr/2004/p04-
096f.htm, accesat la 14.07.2010. 
13  Ibidem.
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7. Un alt mod de a combate terorismul

De la 11 septembrie 2001, lumea este altfel. A înţeles că nu poate fi niciunde 
şi niciodată invulnerabilă. Toate sistemele de arme ofensive, de la rachetele nucleare 
balistice la aviaţia strategică de bombardament şi la mult-discutatele scuturi 
antirachetă, toate armele strategice, toate străduinţele de echilibru strategic, de 
siguranţă şi securitate strategică au picat. Oricine poate ataca pe oricine. Cu un cuţit, 
cu un pistol, cu o încărcătură explozivă, cu un DEI (dispozitiv exploziv improvizat), 
cu un bit sau cu o idee. Fiecare s-a simţit golit şi pe dinăuntru şi pe dinafară, angoasa a 
crescut, neîncrederea a proliferat, securitatea s-a ciopârţit, globul de sticlă securizată 
s-a spart. Dar lumea a ieşit relativ repede din această spaimă şi a acceptat această 
realitate. 

Atacurile ulterioare de la Madrid, de la Beslan, de la Londra, de la Istanbul, 
de la Moscova şi de prin alte locuri n-au mai avut „strălucirea” diabolică a lui 
11septembrie. Şi nici altele n-o mai pot avea. Atacurile de la 11 Septembrie 2001 
rămân unice în istoria omenirii. În primul an al mileniului al treilea, ele au regenerat 
o spaimă primitivă, ancestrală. Au repus pe tapet acel Homo homini lupus, care 
devenise un fel de formă fără conţinut, în condiţiile în care s-a proclamat că deviza 
lui Protagoras s-a realizat, omul fiind cu adevărat măsura tuturor lucrurilor şi cea mai 
preţioasă valoare a mediului uman. 

Credeam că, după 11 Septembrie 2001, încrederea a dispărut şi noi, ceilalţi, 
oamenii neterorişti, oamenii normali, vom vedea în fiecare ins care are o geantă în 
mână un posibil terorist sinucigaş, aşa cum, la finele lui decembrie 1989, vedeam, 
în fiecare om izolat de pe stradă care ţinea mâna în buzunar, un posibil terorist ce va 
scoate imediat un pistol şi va trage în trecători. Aveam această temere prudentă şi 
controlată, deşi ştiam precis că aşa ceva nu se petrecuse în acest fel, ci într-un mod 
mult mai subtil…

N-a fost însă aşa. Oamenii au ieşit repede din angoasă, fără să poată părăsi 
îndoiala. Cel puţin la noi, în ţară, dar şi prin alte capitale ale Europei, oamenii 
nu au ca primă grijă terorismul, nici apărarea împotriva lui, nici combaterea lui. 
Altele sunt provocările, pericolele şi ameninţările imediate, care le complică viaţa. 
Criza, pierderea locurilor de muncă, nesiguranţa zilei de mâine, birocraţia excesivă, 
migraţia ilegală, recrudescenţa extremismului şi a separatismului, bătălia pentru 
pieţe şi resurse… Şi lista ar putea fi continuată. Desigur, şi acestea sunt, în ultimă 
instanţă, tot forme de terorism. Dar care nu explodează mine şi maşini-capcană, ci 
creează stres, nesiguranţă şi uzură.

Desigur, există locuri pe planetă unde se pare că viaţa nu are niciun preţ. De 
sute de ani, şiiţii şi sunniţi continuă să se războiască unii cu alţii, palestinienii se 
sinucid pur şi simplu în faţa atacurilor sau reacțiilor disproporţionate ale Tsahalului, 
fără să obţină absolut nimic, în afara morţii sau unei vieţi în sărăcie, în nesiguranţă, 
în mizerie şi în teroare. Terorismul palestinian nu-i afectează numai pe israelieni, 
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ci şi pe palestinieni. Cei care suferă cel mai mult de pe urma actelor teroriste de 
tip palestinian, pe care ei le consideră acte de eroism, de angajament extrem, în 
numele unui ideal pentru care merită să mori sunt chiar palestinienii. Palestinienii nu 
recunosc statul izraelian. Dar acest stat există, este recunoscut de toată lumea, deţine 
arme nucleare şi sisteme de arme de ultimă generaţie şi consideră că nu a fost pur şi 
simplu creat de europeni, după cel de-Al Doilea Război Mondial, ci s-a revigorat pe 
Pământul Făgăduinţei… Mai mult, statul israelian este sprijinit de Statele Unite, de 
Uniunea Europeană, a câştigat fără drept de apel toate războaiele cu ţările arabe din 
jurul său şi există puţine şanse să le piardă pe cele viitoare.. Atunci de ce nu admit 
palestinienii şi formaţiile Hezbollah această realitate? 

Greu de răspuns! Filozofia absurdă a lumii! Imposibilitatea concilierii 
contrariilor! Imensele câmpuri minate ale memoriei colective! Fantasmele istoriei! 
Proiecţiile şi reprezentările bizare ale binelui şi răului! O existenţă în oximoron. Un 
conflict între Viaţă şi Idee. Ideea bate uneori viaţa. Mai ales când ea nu este pur şi 
simplu Idee, ci crez, dogmă, imperativ. Unii dintre oameni trăiesc încă în imperative 
categorice. Dar nu în solen-ul kantian, ci într-un trebuie generat de imposibila 
întoarcere la izvoare, de neacceptarea devenirii, a transformării. Războiul lumii 
împotriva lumii. Bătălia dintre un modus vivendi şi un alt modus vivendi, dintre 
un modus cognoscendi şi un alt modus cognoscendi. Minusculul apeiron mental 
care generează haosul psihic, decompresia şi angoasa. Furia. Şi crearea unui nou 
tip de luciditate. O luciditate negativă, sub axă, dar simetrică cu luciditatea pe care 
o cunoaştem noi. O luciditate a contrariilor, a negării, a distrugerii… Probabil că, 
înainte de a continua încrâncenarea în acest efect de falie, ar trebui să ne întoarcem la 
nişte adevăruri simple, omniprezente şi să le acceptăm aşa cum sunt:

- orice sistem care evoluează spre o stare superioară, omenirea este conflictuală, 
întrucât din conflict se generează mişcarea, dezvoltarea, transformarea; 

- terorismul face parte din firea omului, omul fiind singura fiinţă teroristă de pe 
această planetă şi nu există nicio şansă ca el să părăsească această stare şi să accepte 
linearitatea, nonconvulsia, armonia şi pacea;

- terorismul este un fenomen endogen, aparţine lumii, societăţii omeneşti, este 
un produs al ei, o stare a ei, care creşte şi descreşte în funcţie de o mulţime de factori 
(economici, politici, sociali, psihologici etc.) pe care, din păcate, omenirea nu este 
dispusă să-i ia în seamă, iar cei care-i gestionează starea şi care operează doar cu 
numere mari, cu atât mai puţin;

- societatea omenească este generatoare de terorism, aşa cum este generatoare 
de armonie, de bunăstare, de iubire şi de ură;

- terorismul este o muşcătură veninoasă din umbră produsă de şerpii fantastici 
sau doar fanatici care cresc printre noi ca iarba rea sau ca mătrăguna;

- ceea ce pentru unii reprezintă terorism, pentru alţii reprezintă eroism etc.
Toată lumea practică, într-o formă sau alta, terorismul. Şi tot terorismul, 

indiferent sub ce formă s-ar manifesta (individual, în reţea, de grup, de stat, 
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transfrontalier, interstatal, disproporţionat asimetric etc.), produce victime şi efecte 
în lanţ. Cei mai mulţi dintre terorişti – cel puţin dintre cei de stânga – sunt oameni 
educaţi, cu un psihic linear, cu un caracter foarte puternic, inflexibil şi tenace. 
Inflexibilitatea, ca predispoziţie, dar şi ca realitate, ca fapt, îi conduce cu uşurinţă 
la fanatism. Pentru că teroriştii sunt oameni cramponaţi în ideal, în orizont. Pentru 
ei nu contează realitatea nemijlocită, ci negarea ei, în numele unei realităţi ideale şi 
al unei idealităţi reale, ambele construite pe repere şi axiome inflexibile, pe dogme. 
Cunoaşterea de tip dogmatic de care vorbea Blaga nu li se potriveşte decât în parte. 
Ei nu sunt generatori, demiurgi, ci doar instrumente, arme. Ei nu au idealuri, ci doar 
ideal. Ei nu văr spaţiul şi nu percep timpul, nici durata, ci doar clipa. Clipa care rupe, 
care distruge, care creează condiţii pentru o realitatea ideală. Teroriştii nu sunt doar 
extremişti şi fanatici. Ei sunt arme vii, gânditoare, ale extremismului şi fanatismului. 
Un modus vivendi terorist nu are aproape nicio legătură cu un modus vivendi obişnuit. 
Teroriştii sunt luptători kamikadze. Pentru ideile lor. Viaţa lor nu contează. Contează 
doar efectul sacrificiului. A-ţi pune o bombă la piept şi a o detona într-un autobuz 
pare o demenţă, o dezaxare, o nebunie. Dar pentru ei nu este decât o datorie. Cei mai 
mulţi dintre cei care o fac nu percep victimele ca pe nişte oameni cărora li se ia pe 
nedrept ia viaţa. Ei percep doar ideea de efect. Zguduirea. Furia. Haosul. Distrugerea. 

Nu sunt singurii care gândesc aşa. Mulţi alţi oameni, unii chiar în funcţii 
importante, nu dau doi bani pe omul de pe stradă. Acesta este doar un număr. Foarte 
puţini oameni mai au astăzi răbdare să treacă dincolo de ceea ce se vede. De aceea, 
psihologia teroristului fanatic nu este prea departe de a funcţionarului public fanatic, 
de a slujbaşului fanatic, care nu vede în omul pe care-l slujeşte semenul lui, ci doar 
un posibil neplătitor, un infractor sau, şi mai rău, un nimeni. 

Şcoala, familia, oamenii de valoare se bat de sute de ani cu astfel de fanatisme, 
dezvoltă opere, sisteme educaţionale, creează valori. Din păcate, teroriştii sunt imuni 
la  ontologia normalităţii. Ei au o altă ontologie, pentru că au alte orizonturi. Grâul 
şi neghina cresc împreună şi, dacă dorim, putem să separăm boabele. Cu teroriştii 
lucrurile stau altfel. Pe ei n-ai cum să-i identifici, nu au altă culoare decât oamenii 
obişnuiţi. Au doar alte idealuri. Iar pe acestea n-ai cum să le identifici. Aceste idealuri 
nu sunt însă genetice. Nu vin din gena lor, nu sunt moştenite din generaţie în generație. 

Teroriştii devin terorişti pentru că societatea creează condiţiile, premisele şi 
factorii care generează terorismul. Nesiguranţa zilei de mâine, bătăliile necruţătoare 
dintre interese, decalajele uriaşe dintre lumea bogată şi cea săracă, evoluţiile haotice 
din diverse medii, bătălia pentru pieţe şi resurse, presiunile în creştere care se exercită 
cam de peste tot, excluderile şi etichetările şi, mai ales, lupta pentru putere generează 
condiţii pentru proliferarea terorismului, sub toate formele şi formulele sale. 

Bătălia lumii împotriva acestui fenomen pe care ea însăşi l-a creat seamănă 
foarte mult cu efortul marilor puteri şi ale planetei de a realiza sisteme antirachetă 
pentru a se proteja împotriva a rachetelor balistice pe care tot ele le-au creat.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010226

Drd. Simona ŢUŢUIANU

Abstract

Conceptul de suveranitate pare foarte simplu. Ca şi cel de securitate. 
El ţine de autoritatea asupra procesului legislativ şi asupra teritoriului. 
Suveranitatea este un concept juridic. Dar nu numai atât. Ea are conotaţii 
şi determinări complexe. „Dreptul politic extern – scrie Hegel – derivă din 
raportul între state independente; ceea ce se găseşte în şi pentru sine în 
acest raport dobândeşte forma imperativă, deoarece realitatea sa în fapt se 
reazemă pe voinţe suverane distincte. (…). Statele nu sunt persoane private, ci 
totalităţi complet independente în sine, şi astfel, raportul lor se prezintă altfel 
decât un raport moral şi de drept privat. (…) Poporul, ca stat, este spiritul 
în raţionalitatea lui substanţială şi în realitatea lui nemijlocită, de aceea el 
este puterea absolută pe pământ; un stat se află, prin urmare, faţă de altul în 
independenţă suverană.”1  Se pune din ce în ce mai mult întrebarea: Această 
constatare a lui Hegel din perioada când noţiunea de suveranitate primea 
o definiţie foarte consistentă şi un suport juridic temeinic, batat pe dreptul 
natural, mai este oare de actualitate? Cu alte cuvinte, principiile de filosofie a 
dreptului formulate cândva de Hegel mai sunt sau nu mai sunt de actualitate?

Actualul sistem internaţional al statelor nu acceptă o autoritate 
suprastatală. Cel puţin, aşa se pare. Statul suveran este propriul lui stăpân. 
Deasupra lui nu mai există nimic. Sistemul statelor lumii nu este superior 
statului de drept, ci un modus vivendi al statelor. Dar, pentru a exista, ele 
au instituit principii pe care sunt obligate să le respecte. Unul dintre aceste 
principii este cel al suveranităţii. Dreptul internaţional contemporan nu numai 
că nu renunţă la acest principiu, ci chiar îl consolidează prin elaborarea 
unui set de normative care asigură statelor nu numai putere absolută, ci 
şi responsabilitate faţă de celelalte state  suverane. Se pare că o astfel de 
afirmaţie, cândva indiscutabilă în ceea ce priveşte raporturile dintre state, 
devine inactuală şi, într-un fel, inoportună. Tot mai mulţi teoreticieni pun 
la îndoială afirmaţiile categorice şi susţin că noţiunile şi conceptele trebuie 
adaptate la realităţile relaţiilor internaţionale, lan noile lor determinări şi 
configurări. 

Cuvinte-cheie: suveranitate, juridic, justificare, relaţii, internaţionale, drept, 
wesphalic, instituţii

1  Georg. Wilhelm Friedrich Hegel, Principiile filosofiei dreptului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1969, 
p.373
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1. Realităţi şi perspective asupra suveranităţii în dreptul internaţional 
contemporan

Suveranitatea, în dreptul internaţional, este considerată un principiu pe baza 
căruia se întemeiază relaţiile internaţionale. Este vorba de un principiu foarte vechi, 
după unii, post-westphalic, adică de 362 de ani, după alţii, mult mai vechi, odată cu 
instituirea autorităţii statului asupra procesului legislativ şi obligativităţii legii unui 
teritoriu care îi aparţine.

1.1.  Principiul suveranităţii între realitate şi legitimitate

Hans J. Morgenthau arată că, astăzi, există, la unii, tendinţa de a condamna 
principiul suveranității, datorită faptului că sesizează legătura condiţionată dintre 
acest principiu şi slăbiciunea unui sistem descentralizat de drept internaţional. 
Această tendinţă este mult mai frecventă decât o strădanie serioasă de a înţelege 
natura suveranităţii şi funcţia pe care aceasta o îndeplineşte în sistemul modern de 
state.2 Morgenthau considera că există doar câţiva savanţi care depun eforturi pentru 
a clarifica conţinutul acestui termen, în rest, se manifestă o mare confuzie privind 
„înţelesul termenului şi ceea ce este sau nu compatibil cu suveranitatea unei naţiuni 
anume.”3

Concepţia modernă asupra suveranităţii este foarte veche, în opinia lui 
Morgenthau. Ea a apărut în ultima parte a secolului al XVI-lea. Este vorba de 
justificarea, în termeni juridici, a apariţiei unei puteri centralizate care îşi exercita 
autoritatea impunând aplicarea legii într-un teritoriu anume. Cu alte cuvinte, 
suveranitatea era legată de aplicarea legii într-un teritoriu. 

Puterea era concentrată în mâna unui monarh, care dispunea de un sistem ar nu 
numai, şi ea depăşea celelalte puteri existente în cadrul acelui teritoriu. Suveranitatea 
asupra unui teritoriu era deja un fapt politic până la finele Războiului de Treizeci de 
Ani. Ea marca victoria conducătorilor teritoriali locali asupra autorităţii universale a 
împăratului sau papei, în exterior, şi, în interior, asupra puterii feudalilor. Autoritatea 
supremă a regelui francez se exercita asupra teritoriului francez, a regelui englez 
asupra teritoriului englez şi a regelui spaniol asupra teritoriului spaniol. 

Doctrina suveranităţii a ridicat aceste fapte politice la rangul de teorie juridică, 
creând legalitatea şi legitimitatea. Monarhul avea acum putere deplină asupra 
teritoriului său nu numai din punct de vedere politic, ci şi din punct de vedere al 
dreptului. El crea legi valabile pentru teritoriul său, fiind, în acelaşi timp, deasupra 
legii. Cu alte cuvinte, legea era valabilă pentru supuşi, nu şi pentru el, pentru că el nu 
putea fi sieşi supus. Desigur, puterile lui nu erau nelimitate, întrucât era constrâns de 
dreptul divin exprimat prin conştiinţa sa şi prin raţiunea umană ca drept natural. Un 

2  Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura Polirom, 2007, p. 333
3  Hans. J. Morgenthau, Ibidem
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fel de libertate de a-şi gândi responsabilitatea. Est modus in rebus, sunt certi denique 
fines. Doctrina suveranităţii  a furnizat statului naţional democratic o armă politică 
puternică. Această armă politică nu a rămas însă neschimbată. Ca şi în zilele noastre, 
doctrina suveranităţii a fost supusă atacurilor, reinterpretărilor şi revizuirilor, mai 
ales în domeniul dreptului internaţional. 

S-a creat o situaţie foarte complexă generată de o aparentă incompatibilitate 
logică a două chestiuni care ţin de esenţa dreptului internaţional modern. Prima 
dintre ele se referă la faptul că dreptul internaţional impune limitări juridice asupra 
naţiunilor, iar cea de a doua se referă la faptul că naţiunile sunt suverane, adică 
autorităţi supreme în crearea şi aplicarea legii, dar, ca şi în cazul regilor medievali, 
nu sunt ele însele supuse constrângerilor juridice.4 Morgenthau arată, în continuare, 
că „suveranitatea nu este compatibilă cu un sistem de drept internaţional puternic 
şi eficace, deoarece acesta este centralizat, dar nu este deloc incompatibilă cu o 
ordine juridică internaţională descentralizată.5 Cu alte cuvinte, sistemul dreptului 
internaţional nu este încă în măsură să preia suveranitatea de la naţiuni şi să devină el 
suveran. Oricum, dreptul, ca atare, nu poate fi suveran, ci ar trebui creată o instituţie 
internaţională suverană, cum ar fi, spre exemplu, statul mondial sau guvernul 
mondial. 

La ora actuală, descentralizarea sistemului dreptului internaţional constă, 
pe de o parte, în faptul că regulile sale sunt obligatorii, în principiu, doar pentru 
naţiunile (statele) care au consfinţit la ele şi, pe de altă parte, aceste reguli sunt vagi, 
ambigue şi fragmentate de fel de fel de clauze, astfel încât naţiunile au libertatea 
să se conformeze sau nu. Regulile dreptului internaţional care nu se bazează pe 
consimţământul naţiunilor sunt puţine. Unele reprezintă precondiţia logică pentru 
existenţa unui sistem juridic (regulile de interpretare şi regulile care prevăd sancţiuni) 
şi precondiţia logică pentru existenţa unui sistem multiplu de state (regulile care 
limitează jurisdicţia statelor). Aceste reguli sunt obligatorii pentru toate statele, 
reprezentând un jus necessarium al sistemului modern de state, dar forţa lor 
constrângătoare nu afectează suveranitatea statelor, ci, dimpotrivă, o fac posibilă şi 
chiar o consolidează, întrucât instituie principiul respectului reciproc, aşa cum, spre 
exemplu, proprietatea face posibilă libertatea şi o consolidează. 

Fiecare naţiune este cea mai înaltă autoritate în crearea de legi valabile pe 
teritoriu său, cu condiţia respectării acestui set de reguli care-i asigură condiţiile 
necesare pentru ca legile emise să nu afecteze celelalte state şi nici sistemul 
internaţional de state. Cu alte cuvinte, deasupra naţiunii nu mai există nimic. 
Sistemul internaţional este compus din naţiuni, iar dreptul internaţional are ca obiect 
protejarea acestor naţiuni şi a relaţiilor dintre ele. 

Suveranitatea naţiunii în aplicare legii este asemănătoare cu cea din domeniul 
judecătoresc, în sensul că decizia finală aparţine respectivei naţiuni. Chiar şi atunci 
când naţiunile participă la misiuni internaţionale, fiecare decizie care se ia pentru 
4   Hans. J. Morgenthau, Ibidem, p. 333
5  Hans. J. Morgenthau, Ibidem
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Forţa multinaţională este şi trebuie să fie validată de parlamentele naţionale, chiar 
dacă un astfel de proces, destul de greoi şi nenecesar după unele opinii, îngreunează 
îndeplinirea misiunii. 

Naţiunile sunt impenetrabile, în sensul că, pe un teritoriu dat, doar o singură 
naţiune poate fi suverană. Nici un alt stat nu are dreptul să intervină pe acel teritoriu 
fără consimţământul naţiunii care îl deţine. De aceea, toate acţiunile celorlalte state 
împotriva unui stat care nu respectă regulile impuse se exercită din afara acestui 
teritoriu sub forma unor presiuni, acţiuni diplomatice, sancţiuni, embargou, blocadă 
etc. Intervenţia pe teritoriul unui stat, fără acordul acestuia, înseamnă război împotriva 
acelui stat, deci încălcarea articolului 51 din Carta ONU. Descentralizarea completă 
a funcţiilor legislativă, judecătorească şi executivă sunt manifestări ale suveranităţii. 
Sinonime cu principiul suveranităţii sunt şi alte trei principii de drept internaţional: 
independenţa, egalitatea şi unanimitatea (consensul).6

1.2. Actualitatea unor vechi principii 

Naţiunea (statul) poate emite şi adopta orice fel de legi doreşte, chiar dacă ele 
sunt îndreptate împotriva propriilor cetăţeni, aşa cum, spre exemplu, sunt unele dintre 
legile adoptate în ultimii douăzeci de ani de statul român. De asemenea, naţiunea este 
liberă să-şi constituie orice fel de instituţie militară care corespunde scopurilor şi 
obiectivelor politicii sale. Independenţa este un principiu necesar naţiunii, tuturor 
naţiunilor şi, legat de acesta, aceeaşi valoare o are şi respectarea independenţei 
celorlalte naţiuni. Aceste două principii sunt, de fapt, unul singur, care ar putea fi 
enunţat ca principiu al independenţei şi respectării independenţei celorlalte naţiuni. 
În dreptul internaţional comun, nu există nicio limitare privind politicile externe ale 
naţiunilor. Există însă  datoria pozitivă impusă tuturor naţiunilor de a nu interveni în 
conducerea afacerilor externe ale tuturor celorlalte naţiuni. 

Egalitatea se constituie într-un aspect particular al suveranităţii. Ea decurge 
din faptul că fiecare naţiune are autoritate supremă asupra teritoriului său. De aici 
rezultă că nicio altă naţiune nu poate interveni în acest teritoriu şi nici nu are dreptul 
să impună altei naţiuni ce legi ar trebui să adopte, evident, în absenţa unor reguli 
la care naţiunea respectivă să fi aderat. Dar toate regulile care au fost adoptate 
nu limitează suveranitatea, ci doar o protejează, o adaptează la noile cerinţe ale 
realităţilor internaţionale. 

Naţiunile sunt suverane. Ele nu pot fi supuse unei puteri care să le dea şi să 
le impună legi şi care să acţioneze direct pe teritoriul lor. Dreptul internaţional este 
un drept între entităţi coordonate nu subordonate. Naţiunile nu sunt subordonate 
dreptului internaţional şi nici una celeilalte. Deci, sunt egale. 

Această egalitate de jure nu este însă şi de facto. Acest de facto rezultă nu 
din respectarea suveranităţii şi, deci, a egalităţii, ci din încălcarea acesteia. Chiar 
dacă, potrivit principiului suveranităţii, Somalia este egală cu Statele Unite, în 
6  Hans. J. Morgenthau, Ibidem, p. 334
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realitate, diferenţa este enormă, întrucât potenţialurile celor două ţări sunt total 
diferite. Somalia este, practic, o naţiune eşuată, pe când naţiunea americană este 
puternică şi înfloritoare. În aceste condiţii, se pune tranşant întrebarea: principiile şi 
regulile dreptului internaţional mai sunt ele conforme cu realitatea relaţiilor dintre 
state, cu dinamica acestora? Nu cumva, principiul suveranităţii şi corolarul său, cel 
al egalităţii, au generat diferenţieri enorme între naţiuni, astfel încât, la un pol, se 
situează lumea bogată, care, dealtfel, face regulile jocului şi, de cealaltă parte, lumea 
săracă şi foarte săracă supusă discriminării şi condamnată la sărăcie şi malnutriţie? 
Răspunsul poate fi, desigur, negativ. Nu egalitatea între state, dreptul suveran asupra 
teritoriului au generat aceste uriaşe discrepanţe, ci poziţia geografică, accesul la 
resurse şi tehnologii, capacitatea economică şi financiară, hărnicia, inteligenţa etc. 
Atunci, războaiele, imixtiunile unui stat în treburile celuilalt, colonizarea, dominanţa 
economică şi financiară etc. au respectat aceste principii ale suveranităţii, egalităţii, 
independenţei şi consensului?

Principiul suveranităţii există, practic, de când există comunităţi care-şi 
exercită autoritatea asuprea unui teritoriu, asupra modului lor de viaţă, în raport cu 
alte comunităţi vecine sau mai îndepărtate, dar care pot intra în relaţii cu comunităţile 
respective. Acest principiu este valabil doar în parte şi pentru populaţiile migratoare, 
în ceea ce priveşte autoritatea asupra legii şi a modului de viaţă, pentru că populaţiile 
respective nu sunt strâns legate de un teritoriu. 

Principiul suveranităţii, deşi există de multă vreme, nu a fost respectat 
dintotdeauna (nici astăzi nu este!), pentru că respectivele comunităţi nu au convenit 
să fie respectat, ci fiecare şi-a apărat acest drept cu toate mijloacele pe care le-a avut 
la dispoziţie, pentru că altfel n-ar fi putut supravieţui. Acest principiu a devenit cu 
adevărat un principiu în dreptul internaţional, atunci când naţiunile au hotărât să în 
instituie ca normă de drept. De regulă, acest lucru s-a întâmplat după lungi războaie, 
când omenirea a fost nevoită să suporte pierderi uriaşe, la care s-a adăugat o imensă 
spaimă.

Pacea de la Westphalia, Liga Naţiunilor, Organizaţia Naţiunilor Unite s-a 
constituit în urma unor războaie, tocmai pentru a impune tuturor naţiunilor principiul 
suveranităţii şi al respectării acesteia de către toate celelalte state. În ce măsură a fost 
şi este respectat acest principiu este de discutat. Dar el există şi statele au convenit 
să-l respecte. 

Potrivit art. 2 din Carta ONU, „organizaţia se bazează pe principiul egalităţii 
suverane a tuturor membrilor săi”. Principiul egalităţii generează una dintre regulile 
fundamentale ale dreptului internaţional şi anume aceea a unanimităţii.7 Toate 
naţiunile sunt egale, indiferent de mărimea, numărul locuitorilor şi puterea lor. 
Această regulă dă fiecărei naţiuni dreptul de a-şi asuma sau nu o regulă, o obligaţie. 
Nicio naţiune puternică nu poate obliga o naţiune mai slabă să-şi asume o regulă pe 
care aceasta n-o doreşte. Dacă n-ar fi aşa, ar funcţiona dreptul celui mai puternic, 
iar ţările mari şi puternice ar face legea. Tratatul asupra proiectului unei constituţii 
7 Hans. J. Morgenthau, Ibidem, p. 335
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europene a căzut, datorită faptului că unele naţiuni nu şi-au asumat acest proiect. 
Aşa s-au petrecut lucrurile, într-o primă fază, şi cu Tratatul de la Lisabona, datorită 
votului negativ al Irlandei. Până la urmă, această naţiune a fost convinsă să voteze 
favorabil. De fapt, în aceste cazuri, este vorba de dreptul de veto. Pentru că opunerea 
uneia dintre naţiuni a făcut ca proiectul să cadă şi să nu se poată lua efectiv o decizie. 
Dar de aici nu rezultă că regula unanimităţii n-ar mai fi valabilă. Ea funcţionează 
şi în cadrul Alianţei Nord-Atlantice şi în cel al Uniunii Europene şi, în general, în 
majoritatea organizaţiilor internaţionale care respectă principiul suveranităţii. Regula 
unanimităţii nu este, deci, aceeaşi cu dreptul de veto. Regula unanimităţii eliberează 
naţiunea respectivă de obligaţia de a-şi suma o lege, pe când dreptul de veto opreşte 
întregul proces. Regula unanimităţii derivă din principiul suveranităţii. Dacă eu nu 
vreau, nu sunt obligat să respect regula aceasta. Pe când dreptul de veto opreşte orice 
proces decizional: Fără consimţământul meu nu se poate lua o decizie. 

Dreptul de veto este mai mult decât principiul suveranităţii. Aici nu este vorba 
de asumarea sau neasumarea unei reguli, ci de oprirea procesului de elaborare şi 
aplicare a acelei reguli. El privează celelalte naţiuni de regula pe care, în lipsa acestui 
veto, ar fi dorit, poate, s-o aplice. 

1.3. Limite şi limitări ale suveranităţii

Suveranitatea nu înseamnă libertate faţă de constrângerea juridică.8 Dar 
nu cantitatea de obligaţii pe care naţiunea şi le asumă afectează suveranitatea, ci 
calitatea acestora. Cu alte cuvinte, constrângerile juridice nu trebuie s-i afecteze 
calitatea naţiunii de autoritate supremă în promulgarea şi aplicare legilor. Este însă 
îndeajuns o singură stipulare legală care ar afecta autoritatea naţiunii în elaborarea şi 
aplicare legilor pentru ca suveranitatea ţării să fie efectiv distrusă.

Relaţia dintre chestiunile pe care le reglementează dreptul internaţionale 
şi cele care nu-l privesc este fluidă.9 Suveranitatea nu înseamnă nerespectarea 
reglementărilor dreptului internaţional sau ignorarea acestora. Naţiunile nu sunt nici 
deasupra nici sub dreptul internaţional, ci în relaţie cu acesta. Această relaţie este 
fluidă, în sensul că operează cu acorduri şi cu norme care se cer respectate, dar ele nu 
afectează suveranitatea sau autoritatea naţiunii asupra teritoriului său sau în procesul 
elaborării şi aplicării legilor, ci doar relaţia cu acestea. Spre exemplu, faptul că o 
naţiune a semnat un tratat internaţional de neproliferarea a armelor de distrugere 
în masă, pe care nu-l respectă, nu ţine de suveranitate, ci de poziţia ţării faţă de 
acel tratat. Faptul că nu-l respectă nu afectează suveranitatea, dar atrage măsuri şi 
sancţiuni din partea celorlalţi semnatari. 

În urma războaielor, ţările învinse au fost obligate să respecte unele 
constrângeri în ceea ce priveşte efectivele militare, datoriile de război, etc. După 
Primul Război Mondial, Germania, Austria, Ungaria şi Bulgaria au foste nevoite, 
8   Hans. J. Morgenthau, Ibidem, p. 336
9  Hans. J. Morgenthau, Ibidem
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ca ţări învinse să ducă la îndeplinirea constrângerile impuse de învingători prin 
tratatul de pace, dar aceste obligaţii nu le-au afectat suveranitatea. Pe teritoriul lor, 
cel stabilit prin tratat, ţările respective au avut libertatea să emită şi să aplice legi, să 
organizeze administraţia etc. Desigur, naţiunile învinse în război au fost nemulţumite 
de efectele tratatului de pace, dar acest lucru nu are nicio legătură cu suveranitatea, 
ci cu poziţia ţărilor respective în sistemul relaţiilor internaţionale, cu frontierele, cu 
un modus vivendi care s-a schimbat prin război. Ele au cerut revizuirea tratatelor 
– o mai cer şi acum, sub o formă sau alta –, dar aceste atitudini nu au legătură cu 
suveranitate, ci reflectă doar poziţia ţărilor respective faţă de aceste tratate. Este şi 
unul dintre motivele pentru care, între cele două războaie mondiale, s-au produs 
atâtea schimbări şi atâtea acumulări de tensiuni care au generat, în cele din urmă, 
cel de-Al Doilea Război Mondial. României, Poloniei şi Cehoslovaciei, ţări ieşite în 
avantaj din război, li s-au impus obligaţii speciale privind tratamentul minorităţilor. 
Aceste obligaţii nu au afectat însă suveranitatea acestor ţări, ci au fost o urmare a 
efectelor războiului. 

Suveranitatea nu înseamnă independenţă rteală tehnologică, economică, 
politică şi militară. Naţiunile trăiesc într-o strânsă dependenţă unele de celelalte, iar 
acest lucru nu le afectează suveranitatea, ci doar situaţia lor economică, tehnologică, 
politică şi militară. Realitatea acestor dependenţe sau interdependenţe poate face 
naţiunile puternice sau vulnerabile, bogate sau sărace, importante sau mai puţin 
importante în anumite privinţe, însă acest lucru nu le afectează suveranitatea. 
Inegalitatea economică, politică, tehnologică, militară etc. pot crea situaţii complexe, 
dificile, datorită cărora naţiunea respectivă să nu poate elabora, promulga şi aplica 
legile pe care le consideră necesare, dar, din punct de vedere al dreptului, principiul 
suveranităţii nu este încălcat.

Suveranitatea reprezintă autoritatea juridică supremă a naţiunii de a elabora, 
promulga şi aplica legea pe teritoriul său şi nicio altă naţiune sau autoritate nu o poate 
lipsi de acest drept. Naţiunea îşi pierde autoritatea când este pusă sub autoritatea 
altei naţiuni. În acest caz, ea îşi pierde autoritatea. Acest lucru, practic, n-ar trebui 
să se întâmple. Totuşi, o naţiune, datorită unor condiţii deosebite, unor interese sau 
unor realităţi complexe, poate alege varianta să cedeze autoritatea altei naţiuni. În 
acest caz, chiar dacă guvernul naţiunii care a cedat autoritatea produce şi aplică în 
continuare legi, deasupra lui se află guvernul naţiunii căreia i sa cedat suveranitatea 
şi care devine autoritatea supremă, având drept de control asupra guvernului naţiunii 
care a cedat suveranitatea. 

Cel de al doilea caz este şi mai grav. Guvernul naţiunii care cedează autoritatea 
îşi pierde dreptul de a promulga şi aplica legi, acest drept revenind guvernului naţiunii 
căreia i s-a cedat autoritatea. În felul acesta, principiul impenetrabilităţii teritoriului 
naţiunii suverane nu se mai aplică, întrucât naţiunea respectivă nu mai este suverană. 
Guvernul federal al Statelor Unite este autoritatea supremă asupra teritoriului 
american. Nu există nicio altă autoritate care să concureze această realitate politică 
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creată prin victoria Uniunii asupra Confederaţiei în Războiul Civil. Această realitate 
nu este însă imuabilă. Dacă pe teritoriul american s-ar dezvolta organizaţii politice şi 
economice destul de puternice care să emită legi necesare valabile pentru ele, atunci 
autoritatea guvernului federal ar putea fi redusă treptat, aşa cum s-a întâmplat, la 
sfârşitul Evului Mediu, cu Sfântul Imperiu Roman. Statele teritoriale au redus şi, în 
cele din urmă, înlocuit autoritatea imperială cu propria lor autoritate. 

Hans J. Morgenthau desprinde patru concluzii importante din această situaţie: 
„1. Poziţia suveranităţii depinde de un test dublu: a) în ce privinţe este guvernul 

statului controlat în mod legal de către alt guvern? şi b) care guvern îndeplineşte de 
fapt funcţiile guvernamentale în cadrul teritoriului statului ?

2. Poziţia suveranităţii este o chestiune de decizie politică, dar şi de interpretare 
juridică10  

3. Poziţia suveranităţii poate fi temporar în suspensie ddacă distribuţia 
existentă de putere dintr-un teritoriu rămâne indecisă.

4. Suveranitatea asupra aceluiaşi teritoriu nu poate să fie deţinută simultan de 
doua autorităţi diferite, întrucât suveranitatea este indivizibilă.”11

Înainte de 1947, când şi-a declarat independenţa, statele indiene se aflau sub 
protectoratul Marii Britanii. Corpurile judecătoreşti din cele două ţări au hotărât, 
în acest sens, ca guvernele statelor indiene, deşi avea întregul control asupra 
teritoriilor lor, să fie, la rândul lor, total controlate de guvernul Marii Britanii. Deci 
nu erau suverane.  Într-o situaţie asemănătoare se afla şi Cuba. Această ţară trebuie 
să îndeplinească o serie de condiţii care-i afectau suveranitatea. Ea nu avea voie, 
potrivit Amendamentului Platt inclus în Tratatul de la Havana din 1901 dintre 
SUA şi Cuba, să intre în nici un tratat internaţional care i-ar afecta independenţa, 
să încredinţeze vreunei puteri străine controlul asupra teritoriului său sau a unor 
porţiuni din acesta. Nu avea voie, de asemenea, să contracteze datorii publice pe 
care nu le putea achita din venituri proprii. Trebuia să salubrizeze oraşele, pentru 
a nu se răspândi epidemiile, să vândă sau să închirieze Statelor Unite pământurile 
necesare pentru aprovizionarea navelor cu cărbune sau pentru baze maritime. Aceste 
prevederi restrângeau suveranitatea Cubei, dar nu înlocuiau guvernul cubanez cu cel 
american. Deci, practic, ele nu afectau suveranitatea Cubei ca atare, ci doar impuneau 
anumite restricţii şi anumite condiţii. Există însă o prevedere în acest tratat, la artt. 
3, potrivit căreia „.. guvernul Cubei consimte ca Statele Unite să-şi poată exercita 
dreptul de a interveni pentru păstrarea independenţei cubaneze, menţinerea unui 
guvern potrivit pentru apărarea vieţii, proprietăţii şi libertăţii individuale…”, ceea ce 
echivalează cu dreptul de a controla guvernul cubanez, de a-l numi, de a-l înlocui etc. 
SUA s-au folosit de acest drept şi au ocupat militar teritoriul Cubei din 1906 până în 
1909,preluând şi suveranitatea asupra teritoriului. 

10  Apud Hans J. Morgenthau, judecător Holmes în A meri can Banana Co. vs. United Fruit Co., 213 U.S. 347 la 358 
(1909): „ . . . suveranitatea este un simplu fapt” şi în The Western Maid, 257 U.S. 419 la 432 (1921): „ Suveranitatea 
este o chestiune de putere, şi nici o putere omenească nu este nelimitată”
11  Hans. J. Morgenthau, Ibidem, p. 339
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Prevederile art. 3 au fost înlăturate foarte târziu, prin Tratatul din 31 mai 1934, 
prin care se restabilea suveranitatea guvernului din Cuba. 

1.4. Conotaţii la o dinamica post-westphalică a suveranităţii

Hedley Bull observă că liberalismul, doctrina a generat o suveranitate searbădă 
nu poate supraviețui în era imperialismului care evoluează strict condiţionat în 
procesul de căutare a unui guvern mondial sau a altor forme similare.12

Există un sentiment de disconfort nu numai la cei care susţin explicit eliminarea 
sistemului statelor suverane, dar şi în declaraţiilor unor funcţionari ai statelor suverane. 
Este un fel de sentiment de vinovăţie sau de jenă pentru modul cum funcţionează 
suveranitatea statelor în noile condiţii în care procesul tinde spre globalizare şi spre 
ieşire din acest gen de suveranitate. Societatea Naţiunilor de odinioară şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite de azi nu mai pot fi privite doar ca instrumente diplomatice în tradiţia 
vanităţii Europei, ci ca un prim pas către un stat mondial. Alianţele militare devin 
sisteme de securitate regionale. Statul suveran a fost pus în discuţie, sub diferite 
aspecte, pe tot parcursul secolului al XX-lea, dar , de fiecare dată, într-un context 
diferit. Chiar dacă statul suveran rămâne entitatea principală a organizaţiei politice 
de-a lungul timpurilor, iar funcţiile sale continuă să se dezvolte, suveranitatea devine 
un concept inadecvat realităţilor actuale, intrând chir în conflict cu ele. Avem de-a 
face, în noile condiţii, cu un fel de suveranitate viciată. Ar trebuie să se facă distincţie 
între suveranitatea din diferite timpuri istorice şi suveranitatea de astăzi. În actualele 
condiţii, aveam de-a face cu noi provocări la adresa acestui concept. Unii consideră 
că noţiunea de suveranitate trebuie modificată, alţii consideră că trebuie reconstruită 
total. Este însă foarte clar că ideea de suveranitate cu care s-a operat în trecut trebuie 
regândită. Dar nu de dragul de a o regândi, ci pentru că noile realităţi impun acest 
lucru, pentru că suveranitatea trebuie să facă faţă acestor noi realităţi. Dacă ea nu 
răspunde prompt noilor provocări, nu oferă soluţii pentru reducerea vulnerabilităţilor 
la noile tipuri de presiuni, provocări, pericole şi ameninţări, la noile riscuri ce rezultă 
de aici, atunci trebuie fie înlocuită, fie schimbată, modernizată, transformată. Se pune 
însă întrebarea: Dacă suveranitatea este un concept depăşit, atunci care este acea 
formă sau formulă politică în măsură să o înlocuiască? Şi, de aici, o altă întrebare la 
fel de tranşantă: Ce este sau ce va fi politica fără suveranitate? Securitatea, dreptul 
internaţional, integrarea europeană etc. – domenii specifice politicii mondiale – cum 
vor fi ele abordate dacă se retrage noţiunea de suveranitate? Ar deveni ele însele 
noţiuni lipsite de sens, întrucât au fost construite ţinându-se seama de împărţirea 
lumii în state suverane. Schimbarea noţiunii de suveranitate ţine de capacitatea de 
furniza o nouă formă superioară de politică. Trebuie să înţelegem ce fel de tip de 
suveranitate formează noua politică şi în ce măsură aceasta modelează noua formă 
sau formulă de politică şi,mai ales, cum este legată aceasta de societatea modernă. 
12   Politics without sovereignity a critique of contemporary international relations, edited by Christopher J. 
Bickerton, Philip Cunliffe and Alexander Gourevitch
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Suveranitatea, ca putere politică supremă, a fot dintotdeauna opusă dreptului 
privat. Distincţia se impune ca atare. Suveranitatea westafalică definită de Krasner 
ca excludere a actorilor exteriori în problemele interne, este pusă la îndoială şi 
chiar negată de procesul de mondializare. Mondializarea eliberează relaţiile sociale 
de restricţiile teritoriale. Cu alte cuvinte, teritorialitatea nu mai devine o condiţie 
esenţială a relaţiilor sociale care se mondializează. Suveranitatea a fost dintotdeauna 
limitativă şi restrictivă. Or, în noile condiţii ale globalizării, ea devine o frână în 
relaţiile informaţionale, economice, sociale şi chiar culturale. Singura raţiune 
a menţinerii acestui concept în forma actuală ar fi cea de securitate. Dar, în noile 
condiţii, însăşi noţiunea de securitate iese din competenţe strictă a statelor  suverane, 
pentru un motiv foarte simplu şi anume acela că nici un stat din lume, nici chiar 
Statele Unite ale Americii, nu-şi mai poate asigura securitate de unul singur. Mai ales 
când este vorba de securitatea militară, care păstrează încă raţiune însă suficientă a 
partajării lumii în state politice suverane. Securitate economică este una de reţea, 
deci a interdependenţelor esenţiale, securitatea informaţională are conotaţii care ţin 
mai ales de securitatea spaţiului cibernetic, iar despre securitatea culturală nici nu 
poate fi vorba, întrucât acest concept este lipsit de sens. Culturile nu sunt conflictuale, 
pentru că valorile (suporturile de bază ale oricărei culturi şi ale oricărei civilizaţii) nu 
sunt conflictuale. Ideea unui război al civilizaţiilor este absurdă. Cel mult, s-ar putea 
admite ideea unui conflict al interesului de tip cultural, adică al pieţelor produselor 
aşa-zise culturale. Conceptul de securitate este foarte complex. Dar el nu poate fi 
construit sau reconstruit fără a se ţinea seama de toate determinările trecute, prezente 
şi, mai ales viitoare. 

Dimensiunea westphalică a conceptului de suveranitate este legată de pacea de 
la Westphalia din 1648, care este considerată ca suportul de deschidere a sistemului 
statului modern. Se acreditează însă, din ce în ce mai mult, ideea că o instituţie veche 
de 362 de ni este în mod automat depăşită şi, deci, redundantă. Sistemul wesphlian 
a generat noţiunea de suveranitate şi toate relaţiile care u urmat au avut la bază 
respectarea acestui concept. 

Ideea de suveranitate este însă mult mai veche Statul suveran constituţional, 
statul-naţiune, a apărut odată cu Revoluţia franceză de la 1789. Tom Paine arată că 
autoritatea politică s-a întemeiat mai degrabă pe extremismul indivizilor în societatea 
civilă decât pe capriciile suveranilor războinici. Ideea de suveranitate rezultă, deci, din 
voinţa poporului şi nu din concepţia absolutistă cantonată în conceptul wesphalian. 

Cea de a doua perspectivă este legată de rolul globalizării. Suveranitate este 
legată de o anumită configurare a ansamblului relaţiilor sociale şi, dacă o astfel de 
configuraţie se schimbă, este normal că şi conceptul de suveranitate să se schimbe. 
Aici aveam de-a face cu o deformare a conceptului de suveranitate, mai exact, cu 
scoaterea lui din determinările sale. Suveranitatea este un concept politic şi nu 
poate fi redus nici la factori materiali, economicei. Puterea economică este un efect 
al proprietăţii şi controlului resurselor materiale şi financiare. Puterea politică este 

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010236

produsul unei relaţii între indivizi şi rezultă din asocierea acestora (evident, pe 
baza unor interese), pentru acţiune. În fond, imboldul acţiunii, motivul acţiunii în 
reprezintă interesul. Autonomia politică face parte din ideea de suveranitate, întrucât 
ea alcătuieşte puterea publică prin unirea voinţei tuturor cetăţenilor.

Dar suveranitatea nu este doar putere publică, ci puterea publică legitimează 
puterea statului, aceasta fiind, desigur, mult mai mult decât o expresie a voinţei 
publice. Ea dotează statele cu legitimitate, putere şi eficacitate istorică. Hegel face 
distincţie între valoarea modernă şi curajul cavalerului medieval sau al banditului. 
Hegel arată că valoarea modernă face ca violenţa şi curajul să devină impersonale. 
Făcând aluzia la cuceririle coloniale britanice în India, Hegel scrie că valoarea reală 
a naţiunilor civilizate constă în spiritul lor de sacrificiu în serviciul statului, în sensul 
că individul contrează numai împreună cu ceilalţi. Nu curajul personal, ci integrarea 
în universal devine factorul important. În India au fost învinşi 500.000 de oameni, 
nu pentru că nu dispuneau de curaj personal, ci pentru că nu au fost în măsură să 
acţioneze integrat, într-o strânsă asociere. 

În societatea capitalistă, asistăm la o adevărată asociere între indivizii 
contractanţi, suveranitatea fiind forma de activitate colectivă în scop public sau 
naţional. În societăţile alcătuite prin asocierea contractuală între indivizi, formal 
liberi şi egali, care urmăresc scopuri personale. Numai că, în realitate, lucrurile nu 
staui aşa. Chiar dacă statul pare o formă contractuală între indivizi liberi lşi egali, 
aceşti indivizi sunt, la rândul produsul unor grupuri sociale (familie, colectivitate) 
şi al unor instituţii care realizează educaţia lor individuală şi pregătirea lor pentru o 
viaţă individuală şi colectivă. Dimensiune politică presupune crearea unei autorităţi 
administrative care se poate diferenţia de societate şi care este capabilă de exercitare 
a unei puteri politice absolute.  

David  Runciman arată că statele, nu popoarele, fac războaie şi tot statele sunt 
cele care administrează războiul şi efectele acestuia. Autonomia politică este încă 
suverană. Dimensiunea economică, cea a noilor tehnologii, cea informaţională şi cea 
a relaţiilor internaţionale sunt importante, dar, deocamdată, dimensiunea politică este 
ca care defineşte suveranitatea. Iar de suveranitatea statelor – cel puţin a statelor 
care fac parte din Uniunea Europeană, a statelor democratice moderne nu se atinge 
nimeni. Atât Uniunea Europeană, cât şi Alianţa Nord-Atlantică sunt asociaţii de state 
suverane. Statele sunt cele care au hotărât instituire unui Tribunal Penal Internaţional, 
a Curţii de Justiţie Permanente şi a altor instituţii, care nu lucrează însă în defavoarea 
statelor, ci în favoarea acestora, pe principiile convenite. Instituţiile internaţionale 
create nu diminuează suveranitatea statelor, ci doar deviaţiile de la acele principii 
care asigură funcţionarea comunităţii, respectarea drepturilor omului, crimele de 
război şi pe cele săvârşite împotriva umanităţii, tocmai pentru a ajuta statul de drept 
să fie cu adevărat drept. Pentru că, în actualele condiţii ale relaţiilor internaţionale, 
autoritatea excesivă şi dictatura sunt crime chiar împotriva statului de drept, abateri 
grave de la filosofia şi fizionomia statului modern. Că instituţiile nou-create nu au 
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aceeaşi unitate de măsură pentru toate statele şi pentru toate acţiunile care constituie 
crime de război sau abateri grave de la dreptul internaţional, este o altă problemă care 
va trebui soluţionată.  

Discuţiile care se poartă pe tematica suveranităţii, numeroasele puncte de 
vedere, precum şi declinul suveranităţii sau suveranitatea viciată, compromisă, 
arată că pe scena internaţională se produc mutaţii importante care constau, în primul 
rând, în declinul factorului politic decident. Chiar dacă decizia, în oricare domeniu 
de activitate, mai ales în ceea ce priveşte relaţiile dintre statele suverane revine 
domeniului politic, acest domeniu începe să nu mai fie centrul lumii, atotputernic şi 
atotprezent. Mai mult, se pare chiar că domeniul respectiv este oarecum în declin. 

După opinia noastră, domeniul politic nu este în declin, ci, ci şi cel al 
suveranităţii în care se încorporează şi pe care o girează şi o gestionează, trebuie 
regândit şi reconfigurat. , cer adaptarea acestui concept la noile realităţi economice, 
tehnologice şi informaţionale şi chiar la determinările de ordin cultural, care cer 
ieşirea din constrângerile politice exagerat din epoca naţiunilor. 

Admiţând că presiunile asupra domeniului suveranităţii sunt numeroase şi 
destul de mari, unii se grăbesc să afirme că vremea suveranităţii statelor naţionale 
a trecut şi ar trebui să ne gândim la faptul că globalizarea informaţiei, a economiei, 
a informaţiei, a comunicaţiilor şi chiar a reţelelor şi infrastructurilor de transport, a 
celor energetice, precum şi apariţia şi dezvoltarea ciberspaţiului impune o guvernare 
mondială sau a unor forme interstatale sau suprastatale care să o pregătească şi 
să-i creeze un astfel de suport. Însuşi Tratatul de la Lisabona dezvoltă şi o astfel de 
viziune, deşi în termeni europeni atenţi şi coerenţi. 

De asemenea, ideea de suveranitate este legată şi de ideea de responsabilitate. 
Un stat suveran nu este Dumnezeu. El nu este ultima ratio mundi şi nu poate face 
chiar tot ce doreşte sau tot ce-i trece prin cap suveranului sau guvernului, fără sădea 
socoteală în faţa cuiva. Trebuie să există o autoritate care să sancţioneze abaterile 
de la legea internaţională pe care a adoptat-o şi statul respectiv şi care traduce în 
obligativitate şi, deci, responsabilitate norma de drept internaţional, adică realitatea 
condiţiilor şi relaţiilor internaţionale. Organizaţiile şi organismele internaţionale au 
fost create tocmai în acest scop. Ele trebuie să asigur (desigur, prin decizii ale statelor 
de drept şi cu validarea hotărârilor comune luate în aceste foruri de către parlamentele 
statelor membre) respectarea, de către state, a legilor şi normelor asumate de drept. 
Nu este, desigur, o guvernanţă mondială, în sensul în care se vehiculează acest 
concept. Este însă singura formă potrivită pentru acest nivel al configurării relaţiilor 
internaţionale care asigură respectarea normelor asumate.

Mecanismele internaţionale create în acest sens poartă încă efectele măsurilor 
luate după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial (membrii permanenţi ai 
CS al ONU sunt ţările învingătoare în acest război), iar modificările produse după 
încheierea Războiului Rece nu sunt semnificative, chiar dacă problemele sunt diferite.  
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Problemele sunt discutabile. Războiul declanșat de Statele Unite împotriva 
Irakului, sun pretextul că această ţară ar deţine arme de distrugere în masă nu se 
justifică în nici un fel. Nici sancţiunile aplicate şi suportate de irakieni şi nu de 
dictatorul de la Bagdad. Nu problema suveranităţii statului irakian – stat recunoscut 
de comunitatea internaţională, membru al ONU – este pusă în discuţie, ci maniera 
prin care se acţionează împotriva celor care se folosesc de principiul suveranităţii 
pentru a instaura o dictatură nemiloasă şi teroristă împotriva propriului popor. 

2. ONU şi problematica legitimităţii intervenţiei umanitare
 
Reuşeşte oare ONU să redefinească şi să pună în termeni actuali problema 

suveranităţii? Sunt statele gata să accepte teoriile legate de suveranitatea partajată 
de diseminarea suveranităţii, de opunerea conceptului de suveranitate celui care ţine 
de respectarea drepturilor omului? Este suveranitatea restrictivă în ceea ce priveşte 
asigurarea condiţiilor pentru ca drepturile omului să fie respectate, iar statele care, 
într-o formă sau alta, nu le resp0ectă dă fie sancţionate. Au sancţiunile aplicate de 
organizaţiile internaţionale (în speţă de Consiliul de Securitate al ONU) un impact 
negativ asupra suveranităţii, sau, aşa cum s-a arătat în paginile anterioare şi cum 
susţin realiştii, inclusiv cei moderni, este vorba doar de respectarea unor norme la 
care statul respectiv a aderat?

2.1. Reprezintă instituţiile internaţionale o soluţie pentru rezolvarea 
problemei suveranităţii în epoca de după Războiul Rece? 

Realiştii spun că instituţiile internaţionale nu influenţează în mod semnificativ 
şansele stabilităţii internaţionale. Instituţionaliştii susţin contrariul. Realiştii susţin că 
instituţiile sunt un rezultat al distribuţiei puterii pe plan mondial şi nu pot influenţa 
în mod decisiv nici această distribuţie, nici comportamentul statelor, mai ales 
comportamentul marilor puteri. Instituţionaliştii susţin că,dimpotrivă, instituțiile 
internaţionale pot să modifice comportamentul Ele sunt variabile independente şi, 
ca atare, pot descuraja tendinţele războinice ale statelor. Fiecare teorie argumentează 
însă în mod diferit modul cum se exercită influenţa acestor instituţii asupra 
comportamentului statelor. În acest sens, John J. Mearsheimer formulează patru 
întrebări esenţiale:

1. Ce sunt instituţiile?
2. Cum acţionează ele pentru a menţine pacea? Mai precis, care este logica de 

cauzalitate a fiecărei teorii?
3. Sunt convingătoare aceste tipuri de logică  diferite care explică modul cum 

funcţionează instituţiile?
4. Se sprijină aceste teorii pe dovezi?
Nu există definiţii foarte clare ale instituţiilor internaţionale sau ele sunt atât de 

generale încât se poate înţelege aproape orice se doreşte. O posibilă definiţie, dată de 

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



239UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

Mearsheimer ar fi aceea  că instituţiile sunt „un set de reguli ce stipulează modalităţile 
prin care statele ar trebui să coopereze şi să concureze între ele”. Instituţiile prescriu 
reguli, regulile sunt negociate şi exprimate în cadrul unor acorduri internaţionale şi 
se concretizează în organizaţii cu personal şi buget propriu. Unii dintre teoreticieni 
susţin că regulile respective ar trebui să devină standarde de comportament definite 
ca drepturi şi obligaţii. Aceste reguli nu constrâng statele, iar instituţiile nu reprezintă 
o formă de guvernare mondială. Satele sunt cele care hotărăsc asupra regulilor pe 
care şi le asumă şi pe care le respectă sau nu. Pentru unii instituţionalişti , normele, 
înţelese ca fiind credinţe fundamentale despre standardele privind comportamentul 
adecvat al statelor, reprezintă temelia pe care se construiesc regulile specifice. 
Securitatea colectivă şi teoria critică pun în discuţie convingerea realistă că statele se 
comportă într-un mod egoist. În concepţia lor, ar fi necesare atitudini mai altruiste. 
Realitatea este că statele se comportă nu neapărat egoist, ci în funcţie de interesele 
pe care le au şi acţionează pentru elaborarea unor reguli care să dezvolte cooperarea 
între state.  

Realismul are o imagine destul de sumbră asupra politicii mondiale şi relaţiilor 
internaţionale. Morgenthau, spre exemplu, arată că statele aspiră către putere, în 
timp ce Waltz susţine, în teoria sa, că statele nu vor decât să supravieţuiască şi, de 
aceea, tendinţa lor este să-şi maximizeze securitatea. Şi într-un caz şi în celălalt, 
statele acordă o mare atenţie problematicii securităţii lor. Desigur, statele care sunt 
conştiente de realitatea mediului în care trăiesc, de presiunile, provocările, pericolele 
şi ameninţările reale care le privesc, de vulnerabilităţile pe care le au la acestea şi, în 
consecinţă, de riscurile pe care şi le asumă sau pe care le ignoră. 

În concepţia realiştilor, arena internaţională este una brutală, unde statele se 
comportă ca nişte adversar sau, în orice caz, ca parteneri într-o luptă pe care fie 
care caută să o câștige. Lupta pentru putere este regula de bază. Fiecare stat face 
tot ce-i stă în puteri pentru a fi puternic şi a avea un rol important şi a-şi asigura 
securitatea. Mediul internaţional nu este unul de război – deşi s-ar putea spune, din 
anumite perspective, că am putea avea de-a face cu forme variabile ale unui război 
continuu –, ci unul de neîncetată competiţie, sub toate formele acesteia, de la bătălia 
pentru pieţe, resurse, tehnologii şi informaţie, până la competiţia pentru securitate. 
Atitudinea statelor poate fi de tip ofensiv sau defensiv, dar chiar şi defensiva este una 
de tip activ, constructiv. Oricând este însă posibil conflictul. Ca urmare, dacă ar fi 
să însumăm anii de pace şi de război de la cea de a doua conflagraţie mondială, am 
ajunge la concluzia că, în 60 de ani de pace (1945-2006) au avut loc crize, conflicte 
armate şi războaie care totalizează 747 de ani.13 Cu alte cuvinte, în fiecare an de pace 
se află 12 ani de crize, conflicte şi războaie.

Concepţia pesimista a realiştilor rezultă din cele cinci ipoteze ale realismului 
privind sistemul internaţional:

1. Caracterul anarhic al sistemului internaţional, dar nu în sens de haotic sau 
dezordonat, ci pentru că statele sunt independente, suverane, iar comportamentul lor 
13 Criza, conflictul, războiul, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2006, pp. 394-399
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nu este ordonat sau dirijat;
2. Statele posedă o anumită capacitate militară ofensivă care le oferă mijloacele 

necesare pentru a se ataca şi chiar pentru a se distruge reciproc;
3. Statele nu pot fi niciodată sigure de intenţiile celorlalte state (nici un stat nu 

poate garanta că alt stat nu-şi va folosi capacitatea militară ofensivă împotriva sa);
4. Supravieţuirea este motivul de bază al comportamentului statelor şi, în acest 

sens, statele trebuie să fie suverane şi să-şi menţină suveranitatea;
5. Statele raţionează strategic asupra modului în care pot supravieţui în 

sistemul internaţional, dar se pot, de multe ori, înşela asupra potenţialilor adversar, 
întrucât statele îşi disimulează comportamentul ofensiv. 

Din aceste ipoteze rezultă trei tipare principale de comportament:
1. Statele din sistemul internaţional se tem unele de altele, iar nivelul de teamă 

dintre ele, oricâte asigurări şi tratate de colaborare s-ar încheie, nu poate fi niciodată 
nesemnificativ. Competiţia politică dintre state este mult mai periculoasă decât 
competiţia de piaţă, întrucât ea  poate duce la război, chiar dacă toate documentele 
internaţionale şi Carta ONU interzic războiul de agresiune, iar, în absenţa acestuia 
(întrucât este interzic), războiul de apărare nu ar mai avea sens.

2. Fiecare stat din sistemul internaţional încearcă să-şi asigure propria 
supravieţuire. Celelalte state, în logica realismului, pot fi şi sunt considerate un 
pericol şi, în anumite situaţii, chiar o ameninţare, întrucât nu există o autoritate 
supremă care să le controleze şi să le impună un anumit tip de comportament. Şi chiar 
dacă o astfel de autoritate ar exista, ea nu va putea avea, practic, nici un cuvânt de 
spus, în actualele condiţii,  fără garanţia marilor puteri şi a celorlalte state. Uniunea 
Europeană şi NATO nu sunt suveranităţi, ci organizaţii de state suverane care-şi 
garantează reciproc, prin tratatele de constituire, prin politici şi concepte strategice, 
securitatea şi apărarea. Fiecare stat se comportă, totuşi,m potrivit intereselor sale, 
chiar dacă îşi asumă participarea la gestionarea crizelor şi conflictelor, la securitatea 
comună şi la apărarea colectivă.

3. Statele din sistemul internaţional încearcă să-şi maximizeze poziţia de 
putere faţă de alte state, puterea militară fiind cea mai sigură modalitate de a asigura 
supravieţuirea într-o lume periculoasă. Teorii precum cele ale suprasaturaţiei cu 
mijloace militare, ale distrugerii reciproce, ale dezvoltării armelor în aşa fel încât 
ele fac imposibil războiul, nu rezistă unei analize realiste. Deşi se vehiculează de 
mai mult vreme şi par foarte convingătoare pentru pacifişti, nici un stat nu a renunţat 
vreodată nici la puterea sa militară, nici la sisteme de alianţe şi coaliţii care să-i 
sporească această putere şi să-l pună la adăpost. 

Cooperarea în viziunea realismului este promovată şi, în acelaşi timp, 
restricţionată de doi factori inhibitori: câştigul relativ şi preocuparea faţă de 
înşelăciune. Este şi motivul pentru care se constituie alianţe, organizaţii regionale de 
cooperare etc. 

2.2. Instituţiile în concepţia realiştilor 
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Instituţiile sunt, în concepţia realiştilor, un efect al distribuţiei puterii, mai exact, 
instrumente ale puterii statelor. Statele dominante creează, susţin şi întreţin aceste 
instituţii pentru a-şi menţine sau chiar pentru a-şi amplifica puterea. Fiind elemente 
de distribuţia a puterii şi, la urma urmei, de manifestare a ei, instituţiile reflectă, 
pe larg, balanţa de putere, iar aceasta, după cu se ştie, este variabila independentă 
care explică războiul. Instituţiile nu sunt variabile independente, ci doar variabile 
intermediare.

NATO constituie un exemplu convingător în ceea ce priveşte gândirea 
realistă cu privire la instituţii. NATO s-a constituit ca un instrument de putere al 
lumii occidentale,iniţial, pentru a contracara şi realiza un sistem eficient de apărare 
împotriva ameninţării sovietice, ulterior pentru a constitui un suport ofensiv din 
timpul Războiul Rece în aplicarea strategiei americane de îndiguire şi de creare a 
unei apărări credibile în faţa Tratatului de la Varşovia, deşi Acest tratat s-a constituit 
în urma NATO. Ofensiva de tip sovietic nu este doar una militară, ci mai ales 
una ideologică. Dar componenta militară şi ideologică a reacţiei şi, concomitent, 
a iniţiativei strategice – pentru că iniţiativa strategică în confruntarea dintre celor 
două tabere a aparţinut Vestului – au generat o acţiune ofensivă conjugată dusă prin 
mijloace politice, economice, informaţionale, umanitare (drepturile omului), prin 
produse culturale şi susţinute foarte activ de o dimensiune militară corespunzătoare. 

Alianţa a fost, de fapt, un instrument american folosit în Războiul Rece dus 
cu Uniunea Sovietică. După încheierea acestui război, realiştii susţin că NATO va 
dispărea sau se va reconfigura. Cele două concepte strategice ale Aloianţei – cel 
de la Roma, din 1991, şi cel de la Washington, din 1999 – au confirmat cea de a 
doua previziune a realiştilor. NATO se transformă într-o organizaţiei de securitate 
şi apărare şi chiar tinde să iasă din prevederile Tratatului de la Washington, care, 
oricum, nu mai este chiar de actualitate, chiar dacă, în sânul Alianţei, s-au creat două 
curente – unul, pentru păstrarea spiritului de la Washington, adică cel al apărării 
colective a membrilor săi împotriva oricăror pericole şi ameninţări –, iar celălalt, 
pentru extinderea atribuţiilor Alianţei, pentru globalizarea NATO.

Teorii instituţionaliste

Există trei teorii instituţionaliste: instituţionalismul liberal; securitatea 
colectivă; teoria critică.

Instituţionalismul liberal este teoria cea mai puţin ambiţioasă.14 Se referă mai 
ales la faptul că o mai bună colaborare economică dintre state ar reduce pericolul 
de război. Ea consideră că înşelăciunea este principala piedică în calea cooperării 
internaţionale , iar instituţiile au scopul de a o înlătura, de a crea încredere între state, 
14   Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura Polirom, 2007, p. 
588
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dar nu aşa, prin simple discuţii, ci prin crearea unor reguli care să constrângă statele. 
De aici nu rezultă că astfel de reguli, care pot fi binevenite, afectează suveranitatea 
statelor, ci doar faptul că trebuie ca, în relaţiile dintre ele, să respecte nişte reguli care 
ar reduce tensiunile şi ar preveni conflictul şi chiar războiul.

Securitatea colectivă se referă în mod direct la problema modalităţilor de 
prevenire a războiului. Teoria arată că forţa joacă un rol important în politica mondială 
– chiar dacă o astfel de politică n-ar trebui să se bazeze pe forţă sau pe ameninţarea 
cu forţa –, iar statele trebuie să se protejeze împotriva eventualilor agresori, aşa cum 
rezultă şi din art. 51 al Cartei ONU. Dar chiar şi art. 51 dă dreptul Consiliului de 
Securitate, îndeosebi celor cinci membri permanenţi – China, Franţa, Marea Britanie, 
Rusia şi Satele Unite – să întreprindă „oricând acţiunile pe care le va socoti necesare 
pentru menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii internaţionale”.15 Trei norme 
antirealiste arată că ameninţarea conflictului poate fi mult redusă dacă: a) statele 
resping ideea utilizării forţei pentru a schimba statu-quo-ul; b)  statele nu trebuie să 
se comporte în funcţie de interesul lor îngust, pentru a face faţă statelor care încalcă 
norma şi ameninţă cu războiul sau chiar îl declanşează; c) statele trebuie să aibă în 
credere că şi celelalte state vor renunţa la folosirea forţei. Aceste norme au un grad 
substanţial de utopie, întrucât este greu de presupus că statele, mai ales marile puteri, 
vor renunţa la forţe de care dispun şi la interesele lor de dragul menţinerii păcii. 
Deocamdată, aceste norme sunt valabile, într-un fel, în relaţiile dintre marile puteri 
nucleare, nu şi pentru restul lumii şi, mai ales, nu şi atunci când pun în mişcare art. 
51 pentru a rezolva un conflict care nu le priveşte direct, dar care poate ameninţa 
securitatea unei regiuni sau a unei zone strategice importante (a se vedea cazul 
războiului împotriva Irakului din 1991, continuat în 2003). 

Teoria critică vizează transformarea semnificativă a naturii politicii 
internaţionale astfel încât să se instaureze o foarte bună cooperare şi o pace autentică. 
Această teorie arată că ideile şi discursul, adică modul cum gândim şi vorbim despre 
politica internațională, sunt forţele motoare ale acţiunii statelor. Respinge în mod 
categoric afirmaţia realiştilor potrivit căreia comportamentul statelor ar fi determinat 
de lumea exterioară. Această teorie consideră că ideile modelează în mod hotărâtor 
lumea. Modalitatea de a revoluţiona politica internaţională constă în schimbarea 
radicală a modului cum gândesc şi vorbesc indivizii despre politica mondială. 
Teoria critică are o atitudine critică şi atât. Ea nu are soluţii, ci speră, aşa cum se 
exprima plastic Richard Asthley, ca spărgând sferele realismului care a dominat şi 
încă domină lumea relaţiilor internaţionale, să se vadă ce nu a fost bun acolo şi, din 
aceasta, pot rezulta soluţii. Dar această teorie nu oferă soluţii, mai ales în ceea ce 
priveşte suveranitatea. Meritul ei este că sesizează rigiditismul, afirmaţiile categorice, 
sistemul aproape închis al judecăţilor apodictice (necesare), dar care nu ies din sfera 
unor analize care consideră statele un fel de particule care se mişcă haotic în mediul 
internaţional.  Instituţionalismul liberal, chiar dacă are dreptate în ceea ce priveşte 
trişatul în relaţiile economice, ignoră cealaltă barieră majoră şi anume consideraţiile 
15 Carta ONU, art. 51.
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despre câştigurile relative. Statele operează cu câştiguri absolute, în sensul că fie care 
stat este preocupat de modul în care strategia oponentului său îi va afecte câştigurile 
proprii, dar nu cât de mult câştigă una dintre tabere faţă de cealaltă. Instituţionaliştii 
liberali afirmă că teoria lor este valabilă în domeniul economic şi nu în cel militar, 
dar forţa militară contează semnificativ în relaţiile economice, aşa cum domeniul 
economic contează semnificativ în crearea şi menţinerea puterii militare. Aşadar, 
câştigurile relative sunt importante atât pentru domeniul economic, cât şi pentru cel 
militar. Există şi alte teorii care sunt preocupate de problema câştigurilor relative. 
Spre exemplu, teoria comerţului strategic oferă o argumentare economică, în sensul 
că statele trebuie să-şi susţină firmele pentru a dobândi un avantaj în competiţie 
cu ţările rivale, acest fiind cel mai bun mod de a asigura prosperitatea economică 
naţională. Instituţionaliştii liberali argumentează, la rândul lor, că, dacă statele nu 
trişează în relaţiile economice, atunci nu are sens să se discute despre câştigurile 
relative. 

Chiar dacă înşelăciunea ar fi eliminată, statele tot vor fi preocupate de 
câştigurile relative, întrucât diferenţele de profit por fi transferate în avantaje militare 
folosite pentru descurajare, coerciţie şi chiar agresiune. Deşi câştigurile relative 
nu ar fi trebuit să aibă relevanţă pentru ţările din Organizaţia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică (OCDE), şi în cadrul ţărilor occidentale câştigurile 
relative au contat în relaţiile dintre ele. Există trei studii importante în acest sens. 
Stephen Krasner a studiat eforturile de cooperare din diferite sectoare ale industriei 
internaţionale de comunicaţii. Statele nu erau preocupate aproape de loc de trişat, dar 
erau foarte îngrijorate de câştigurile relative. Această constatare l-a dus la concluzia 
că „instituţionalismul liberal nu este relevant pentru comunicaţiile globale”. Grieco a 
studiat eforturile americane şi pe cele ale Comunităţii Europene  de a implementa, sub 
auspiciile GATT, acordurile referitoare la barierele nontarifare în calea comerţului.  
El a remarcat că nu preocuparea legală de înşelăciune a dus la succes, ci interesul 
faţă de distribuţia câştigurilor. Michael Mastanduno relevă că probleme câştigurilor 
relative a fost un factor important în modelarea politicii SUA faţă de Japonia în 
cazul avionului de vânătoare FSX, în cel al sateliţilor şi în cel al televiziunii de înaltă 
rezoluţie.16 

Preocupările pentru câştigurile relative nu sunt incompatibile cu cooperarea, 
dar constituie un obstacol în calea acesteia şi, de aceea, trebuie luate în calcul atunci 
când se dezvoltă o teorie a cooperării între state. 

Teoria securităţii colective conţine două erori majore care ţin de componenta 
importantă a încrederii. Teoria securităţii colective nu oferă o explicaţia acceptabilă 
asupra modului în care statele îşi depăşesc temerile ancestrale şi ajungă să aibă 
încredere unele în altele. Realismul susţine că ele se tem întrucât operează într-o 
structură internaţională anarhică, cu numeroase evoluţii imprevizibile şi chiar haotice. 
16  Apud Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura Polirom, 2007, 
p. 592, Krasne, „Global comunication and National Power”, pp. 336-366; Grieco, „Cooperation Among Nation, şi 
Michael Mastanduno, De Relative Gains Matter? America’s Response to Japanese Industrial Policy”, International 
Security, vol. 16. Nr. 1 (vare 1991), pp. 73-113.
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Mai mult, susţinătorii securităţii colective susţin reducerea masivă a armamentelor, 
dar recunosc că statele trebuie să-şi menţină o suficientă capacitate ofensivă pentru 
a se apăra în caz de agresiune. Nici un stat nu poate fi complet sigur de intenţia 
celorlalte, oricâte garanţii de securitate s-ar acorda. Şi acest lucru nu neapărat pentru 
că unele dintre state ar fi agresive iar altele nu, ci pentru motivul că, într-o structură 
internaţională de state suverane, fiecare având politici şi strategii în funcţie de 
interesele sale, în care evoluţiile relaţiilor dintre ele au determinări foarte complexe, 
atitudinile statelor variază în funcţie de dinamica realităţii, de sistemele de presiuni, 
provocări, pericole şi ameninţări la adresa lor, de vulnerabilităţile la acestea şi de 
nivelul de risc. Unul sau mai multe state ar putea respinge teoria securităţii colective, 
comportându-se agresiv. 

Mai există însă un motiv pentru care statele nu pot avea încredere deplină într-un 
sistem de securitate colectivă. Claude arăta că securitatea colectivă cere îndeplinirea 
unor condiţii extraordinar de complexe.17 Au fost identificate următoarele nouă:

1. Statele trebuie să distingă clar între agresor şi victimă, pentru a putea să 
funcţioneze, ori, acest lucru este foarte greu, întrucât, mai ales în timp de criză, 
această identificare este foarte dificilă (spre exemplu, nici până acum nu se ştie foarte 
exact care dintre marile puteri este vinovată pentru declanşarea Primului Război 
Mondial şi, probabil, nici în legătură cu declanşarea celui de-Al Doilea Război 
Mondial lucrurile nu sunt atât de clar cum par ele în acest moment).

2. Teoria spune că orice fel de agresiune este un lucru rău. Există însă exemple 
care, cel puţin dintr-o anumită perspectivă, arată că agresiunea nu pare un lucru chiar 
atât de rău (statele predominant ofensive au o mulţime de exemple şi de argumente 
în sprijinul agresiunii ca fapt pozitiv).

3. Sunt state care se află în relaţii de prietenie din raţiuni istorice şi ideologice. 
Este greu de presupus, spre exemplu, că Statele Unite ar utiliza vreodată forţa 
împotriva Marii Britanii sau a Israelului, chiar dacă aceste state ar fi considerate 
agresoare. Dimpotrivă, Statele Unite a sprijinit Marea Britanie în Războiul din 
Falkland, iar riposta disproporţionată a Israelului din Fâşia Gaza n8u a produs o 
reacţie de condamnare sau de respingere din partea Statelor Unite.

4. Există duşmănii tradiţionale între unele state care complică eforturile 
privind securitatea colectivă.

5. Chiar dacă statele cad de acord să reziste în mod colectiv unei agresiuni, 
este dificil de stabilit contribuţiile. Se poartă şi acum discuţii serioase între Statele 
Unite şi Europa privind contribuţia la efortul Alianţei şi la punerea în aplicare a 
conceptului strategic.

6. Garantarea unei reacţii rapide la agresiune, în cadrul securităţii colective, 
este dificilă. Nu se poate prevedea cu exactitate care vor fi grupările de state şi 
coaliţiile în caz de conflict. Statele Unite au avut nevoie de peste şase luni pentru a 
forma coaliţia care a eliberat Kuweitul de sub ocupaţia lui Saddam Hussein. 
17  Apud Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura Polirom, 2007, 
p. 592, Laude, Swards into Plowshares, p. 250.
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7. Se apreciază că, probabil, statele vor ezita să se alăture unui efort de securitate 
colectivă, deoarece sistemul transformă orice conflict local  în unul internaţional. 
Soluţia o reprezintă izolarea zonei, aşa cum s-a procedat în cazul războaielor din 
spaţiul fostei Iugoslavii. Or, securitatea colectivă implică extinderea, chiar dacă 
urmăreşte izolarea zonei şi soluţionarea conflictului.

8. Ideea că statele trebuie să răspundă automat la agresiune afectează 
suveranitatea statelor şi va fi, deci, greu de acceptat. Experienţa actuală arată că 
statele care participă efectiv cu forţe la gestionarea crizelor şi conflictelor acţionează 
şi reacţionează diferit în acceptarea soluţiilor propuse de comandamentele 
internaţionale. Deciziile care se iau în cadrul organismelor internaţionale sau 
al instituţiilor responsabile cu gestionarea conflictualităţii trebuie să aibă girul 
parlamentelor naţionale, iar această procedură îngreunează acţiunea propriu-zisă. 

9. Există contradicţii în ceea ce priveşte poziţiile şi atitudinile referitoare la 
utilizarea forţei. Acestea ridică semne de întrebare în legătură cu disponibilitatea 
statelor de a veni într-adevăr  

După cum observăm, toate cele nouă condiţii sunt formulate în termeni 
categorici, ca şi cum poziţia statelor în probleme ce ţin de relaţiile internaţionale, de 
participarea efectivă la gestionarea crizelor şi conflictelor, de integrarea în Uniunea 
Europeană şi în NATO, în organizaţii internaţionale sau regionale ar fi una inflexibilă, 
bazată pe un interes naţional decupat din sfera celorlalte realităţi şi interese, fără a 
se ţine seama de dinamica intereselor celorlalte state, inclusiv a intereselor comune 
ce ţin de mediul geografic, de protecţia mediului, de valorificarea resurselor, de 
comportamentul la calamităţi şi dezastre, de caracteristicile mediului internaţional 
de securitate, de drepturile omului, de protecţia vieţii etc.  

Constructivismul porneşte de la o critică la adresa teoriei dominante în relaţiile 
internaţionale (neorealism) şi are ca teză fundamentală ideea potrivit căreia anarhia 
şi instituţia de auto-ajutor nu sunt cauzate de al treilea nivel (sistemul sau structura 
relaţiilor internaționale) ci de nivelul unu şi doi (politicianul şi statul) întrucât 
instituţiile (sinteze de identităţi şi interese) sunt o variabilă dependentă de practica 
şi interacţiunile între subiecţii relaţiilor internaţionale (de obicei state), variabila 
independentă. Astfel anarhia şi auto-ajutorul nu sunt imuabile, ci depind de modul 
în care actorii se percep pe sine şi pe ceilalţi, care la rândul lor depind de modul în 
care actorii interacţionează. Anarhia şi auto-ajutorul pot să existe sau nu în funcţie 
de aceşti factori

Toate teoriile, inclusiv cele constructiviste, partajează realitatea statelor 
şi relaţiilor dintre ele, o supun unor analize care duc la concluzii dintre cele mai 
interesante privind conceptul de suveranitate şi nu numai. Samuel Barkin, examinând 
epistemologia constructivistă şi teoria realistă clasică, arată că, în realitate, acestea sunt 
compatibile, chiar dacă unii dintre constructivişti consideră că sunt incompatibile.18  
Constructiviştii cred că metoda lor sau scopul lor constă în construcţia socială a 
politicii internaţionale. Cele două epistemologii constructiviste, una care admite 
18 J. Samuel Barkin, Realist Constructivism, în International  Studies Review, Vol. 5, 2003, pp. 325-342.
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faptul empiric (o realitate care poate fi studiată empiric), alta care consideră că nu 
există o adevărată realitate descoperită prin studiu empiric)  sunt cunoscute drept 
constructivism „neoclasic” şi „constructivism „postmodern”. Constructivismul 
aduce trei acuzaţii realismului: 1) că pune accentul pe capacităţile materiale; 2) că 
are o concepţie materialistă despre natura umană; 3) că este empirist. Dar nu pune 
nimic în locul acestora, ci consideră doar că este nevoie de o nouă construcţie în 
relaţiile internaţionale, bazată pe contribuţia efectivă a actorilor.

Toate aceste teorii, începând cu cele realiste, care consideră că sistemul 
internaţional alcătuit din state este unui anarhic, în care fiecare stat are grijă de propriile 
sale interese, iar relaţiile internaţionale, indiferent de ce natură ar fi ele, pornesc de 
la această realitate, în esenţa ei conflictuală, continuând cu cele instituţionaliste, care 
cred că instituţiile internaţionale pot influenţa statele şi cu cele constructiviste, care 
aduc în prim plan rolul actorilor au, totuşi, câteva trăsături comune:

- sesizează mutaţiile produse de-a lungul timpului în suporturile care 
generează determinările în relaţiile internaţionale, dar se detaşează prin interpretarea 
şi evaluarea acestora;

- au o atitudine critică faţă de configuraţia existentă şi, în general, nu oferă 
soluţii pentru schimbarea acesteia, ci doar unele sugestii pentru influenţarea 
comportamentului statelor şi celorlalţi actori;

- sesizează conflictualitatea lumii, dar oscilează între o atitudine predominant 
pesimistă şi una mult prea optimistă; instituţionaliştii continuă să creadă că instituţiile 
au un rol foarte important în schimbarea atitudinii statelor în relaţiile internaţionale, în 
timp ce realiştii şi neorealiştii continuă să creadă că statele vor avea şi în continuare o 
atitudine egoistă, bazată pe interes, pe lupta pentru putere sau pentru supravieţuirea;

- analizele pe care le întreprind sunt profunde, abordează societatea, relaţiile 
internaţionale, principiul suveranităţii şi celelalte principii derivate (egalitatea, 
unanimitatea  

2.3. Votul majoritar in organizaţiile Internaţionale

Nici în cadrul ONU lucrurile nu sunt foarte limpezi în ceea ce priveşte 
suveranitatea. Hans J. Morgenthau arată că, potrivit ar. 27, paragraful 3 din Carta 
ONU19, în timp ce membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate îşi menţin 
suveranitatea, ceilalţi şi-o pierd.20 Principiul unanimităţii este înlocuit cu principiul 
majorităţii, în relaţia dintre aceste două categorii de membri. Un vot afirmativ al 
nouă membrii, incluzând voturile favorabile ale membrilor permanenţi, devine 
obligatoriu pentru toţi ceilalţi membri ai Consiliului şi ai Naţiunilor Unite. Dacă ar 
19  Carta ONU, art. 27 (1) Fiecare membru al Consiliului de Securitate va dispune de un vot (2) Hotărârile Consiliului 
de Securitate în probleme de procedură vor fi adoptat cu votul afirmativ a două treimi (3) Hotărârile Consiliului de 
Securitate în toate celelalte probleme de procedură vor fi adoptat cu votul afirmativ a nouă membri, cuprinzând şi 
voturile concordante ale tuturor membrilor permanenţi, cu condiţia ca, în cazul hotărârilor care se adoptă în temeiul 
capitolului 6 şi al articolului 52, paragraful 3, o parte la un diferend să se abţină de la votare.
20  Hans. J. Morgenthau, Ibidem, p. 341
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avea şi mijloacele necesare pentru a-i supune pe cei care nu au votat, atunci Consiliul 
de Securitate ar avea într-adevăr autoritate supremă  asupra tuturor statelor membre 
ale ONU, înlocuind, practic, guvernele acestora.

Totuşi, pentru ca acest efect al ar. 27 să devină realitate dacă națiunile ar fi cedat 
chestiunile de suveranitate – amendamentele la Constituţie, mărimea şi alcătuirea 
forţelor armate, declaraţia de război, alcătuirea guvernului, politicile financiare – 
Consiliului de Securitate al ONU sau unei alte instituţii internaţionale. 

2.4. Doctrina suveranităţii divizate

Poate fi cedată oare o parte din suveranitate? Cu alte cuvinte, este suveranitatea 
divizibilă? De dragul păcii mondiale, poate ceda o naţiune o parte din suveranitatea ei 
unei organizaţii internaţionale, fie ea şi ONU? Morgenthau arată că nu este posibil aşa 
ceva, întrucât contrazice logica relaţiilor internaţionale şi chiar baza acestor relaţii. 
O astfel de concepţie este o expresie a discrepanţelor dintre dreptul internaţional 
şi politica internaţională, dintre relaţiile reale şi cele care se consideră că există în 
sistemul modern de state. 

Suveranitate înseamnă autoritate supremă asupra sistemului de elaborare, 
promulgare şi aplicare a legii, asupra teritoriului şi asupra guvernării. Autoritatea 
supremă nu este divizibilă. Cu alte cuvinte, nu pot exista, în acelaşi timp şi în acelaşi 
spaţiu, două sau mai multe autorităţi supreme. „O suveranitate politică nu poate dura 
fără o voinţă supremă. Suveranitatea nu este nicăieri incertă” (judecătorul Sutherland 
în United States vs. Curtiss Wright Export Corpooration)21 

O situaţie interesantă din acest punct de vedere s-a petrecut în decembrie 
1989, după alungarea soţilor Ceauşescu de la putere. Pentru o foarte scurtă perioadă 
de timp – câteva ore sau câteva zile – armata a asigurat cadrul necesar pentru a se 
constitui o autoritate care să preia suveranitatea ţării până la constituirea unui guvern 
legitim, rezultat în urma unor alegeri. 

Hamilton şi Edison au proclamat categoric, în plenul Convenţiei din 1787,  
indivizibilitatea suveranității. (Hamilton afirma că „Două suveranităţi nu pot coexista 
în cadrul aceloraşi graniţe.”). Ei au fost însă la fel de categorici şi atunci când „s-au 
străduit să convingă statele că îşi puteau păstra suveranitatea chiar dacă înzestrau 
guvernul federal cu puterile suverane prevăzute în noua Constituţie.”22

S-a creat, de-a lungul timpurilor, o situaţie din ce în ce mai complicată şi mai 
complexă, iar doctrina suveranităţii divizate a câştigat din ce în ce mai mult teren. 
Toate naţiunile sunt suverane. Suveranitatea le face egale în faţa legii, le asigură un 
grad de libertate maximă posibilă în cadrul unei lumi în care constrângerile reale 
sunt din ce în ce mai numeroase. Suveranitatea naţiunilor este, deopotrivă, sursă de 
libertate şi de egalitate, dar şi de conflict. Realităţile economice, politice, sociale şi 
militare sunt complexe, dinamice, iar efectele războaielor, ale perioadelor de dominare 
21   Hans. J. Morgenthau, Ibidem, p. 345
22   Hans. J. Morgenthau, Ibidem, p. 347
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imperială şi colonială, ale presiunilor de tot felul exercitate în numele unor interese 
considerat importante sau vitale nu se împacă nici cu indivizibilitatea suveranității, 
nici cu suveranitatea ca atare. Lupta pentru putere şi influenţă şi dominare strategică 
este una dintre regulile nescrise ale relaţiilor internaţionale, chiar dacă organismele 
şi instituţiile internaţionale proclamă şi susţin egalitatea dintre naţiuni. 

Există un conflict major între principiul suveranității, spre exemplu, şi cel al 
distribuirii locurilor şi voturilor în Parlamentul european. În general, modul în care 
se construieşte Uniunea Europeană afectează suveranitatea, chiar dacă Uniunea se 
constituie din state suverane.

În loc de concluzie

În situaţia în care Uniunea Europeană va deveni un stat suveran, toate statele 
membre îşi vor pierde suveranitatea, întrucât nu pot exista suveranităţi în cadrul 
suveranităţii şi nici metasuveranităţi. Până atunci, este însă o cale lungă şi dificilă de 
parcurs. Tendinţa regrupării statelor în mari entităţi geopolitice, adică în Federaţii sau 
în state uriaşe, care să înglobeze toate statele dintr-o regiune a existat dintotdeauna şi 
totdeauna ea a generat imperii, conflicte şi războaie. Globalizarea se pare că doreşte 
să transforme această realitate, s-o schimbe adică radical, redefinind sau încercând să 
redefinească principiul suveranităţii. Uniunea Europeană se înscrie şi ea în acest efort, 
dar cu foarte mare grijă, întrucât toate politicile europene de până acum care, într-o 
formă sau alta, au afectat sau au manifestat tendinţa de a afecta suveranitatea statelor 
au eşuat. E greu de presupus că marile state europene vor ceda di suveranitatea lor. De 
altfel, acest lucru nu este posibil, întrucât suveranitatea este indivizibilă. Dar, după 
opinia noastră, între indivizibilitate şi rigiditate există o mare diferenţă. Conceptul 
de suveranitate se construieşte şi se reconstruieşte pe noile realităţi ale relaţiilor 
internaţionale, pe noile evoluţii ale politicilor economice, sociale, informaţionale şi 
de securitate şi apărare. Suveranitatea nu este la fel, în 2010, cu cea din 1500, dar 
principiul ei este acelaşi, chiar dacă unele dintre elementele de conţinut sunt diferite. 
În general, suveranitatea din secolul al XXI-lea este una interdependentă, relaţiile 
internaţionale fiind definite din ce în ce mai mult pe noile necesităţi ale reţelelor 
internaţionale, ale globalizării informaţiei, economiei, comunicaţiilor şi pe o cultură 
nouă, de sinteză. Acest lucru este foarte important, dar reţeaua nu reuşeşte să rezolve, 
deocamdată, tendinţele opuse, adică cele de reidentificare, partajare şi fragmentare. 
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Abstract

Iceland is an isle located in the North Atlantic Ocean on the Mid-
Atlantic Ridge. In addition to this, this part of the mid-ocean ridge is located 
atop a mantle plume causing Iceland to be subaerial. Iceland marks the 
boundary between both the Eurasian Plate and the North American Plate 
since it has been created by rifting, and accretion through volcanism, along 
the Mid-Atlantic Ridge—where the two plates meet. It is one of the most 
active regions from the world from the seismic point of view. It has over 200 
volcano and 600 hot water sources. This reality has extremely complicated 
and complex implications. It encompasses both a threat and a component of 
a special modus vivendi, with its dangers, risks and advantages. Of course, 
Iceland takes advantages from this situation and uses the geophysical energy 
from this crevice. This geophysical energy produces electricity, hot water and 
helps an adequate heating system. In other words, this situation helps Iceland 
to realize, with low costs, its energetic security. The recent eruption of the 
Eyjaljöll (or Eyafjalla) volcano – located nearby the Eyjafjallajökull glacier – 
changed radically the situation and worries the volcanists. 1

Cuvinte cheie: vulcan, erupţie, lavă, transporturi, nori, cenuşă, efecte, 
curtremure

După 189 ani

Acest vulcan este situat în sudul insulei, la 160 de kilometri sud-est de capitala 
Reykjavik. Este un strato-vulcan. Se compune adică din straturi de cenușă, de lavă 
şi de roci provenite din erupţiile anterioare. Actuala erupţie s-a declanşat în noaptea 
de sâmbătă, 20 martie 2010. Vulcanul, înainte de erupţie, era  acoperit cu o calotă 
de gheaţă (gheţarul Eyjafjallajökull), ca majoritatea teritoriului islandez. Muntele 
respectiv are o altitudine de 1.666 metri. Ultima erupţie s-a petrecut în 1821 şi a durat 
mai mult de un an. 
1 L’éruption du volcan islandais Eyjafjöll suscite l’inquiétude, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2318_
eruption_volcan_Eyjafjoll_Islande.php 

EFECTE INSECURITARE 
ALE ERUPȚIEI VULCANULUI 

EYJALJÖLL DIN ISLANDA
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Erupţia nu s-a produs în vârful vulcanului, ci pe un crater lateral, denumit 
Fimmvurduhals, situat la altitudinea de 1.100 metri, printr-o fisură cu o lungime 
de 800 metri... Înălţimea erupției a fost de peste 200 de metri, magma având o 
temperatură ceva mai mare de 1000 grade Celsius. Lava, răcindu-se, se transformă 
în bazalt.

Această nouă erupţie a generat cel puţin patru pericole majore cărora li se 
asociază riscurile de rigoare ce se cer asumate:

- un nor vulcanic intens, compus din cenuşă vulcanică;
- emanaţie de gaze nocive, chiar mortale, îndeosebi pentru animale;
- inundaţii rezultate din topirea calotei de gheaţă care acoperă muntele;
- formarea unor aisberg-uri în urma exploziei care a fragmentat calota de 

gheaţă şi plutirea lor în derivă pe coastă.
Topirea foarte rapidă a calotei de gheaţă de pe muntele vulcanic generează un 

lahar2 care va avea efecte dintre cele mai dramatice. Laharul produs de erupţia din 
1985 a  vulcanului Nevado del Ruiz din Anzii Cordilieri a cauzat moartea a 25.000 
de oameni.

În noaptea de 22 spre 23 martie, după erupţia vulcanului Eyjaljöll din Islanda, 
impactul dintre magma ieşită din fisură şi calota de gheaţă care acoperă muntele 
vulcanic s-a soldat cu o explozie. Aceasta, la rândul ei, a generat o trombă de apă, 
de vapori, de cenuşă şi de particule de magmă cu o înălţime de şapte kilometri. 
Analizele au arătat că magma este de origine bazaltică şi vine din profunzimi. Aceasta 
s-a amestecat cu depunerile silicoase din erupţia anterioară. Bucăţile mari de gheaţă 
desprinse în urma exploziei au ajuns în ocean, afectând securitatea navigaţiei şi mai 
ales pe cea a pescarilor islandezi.

Neîndoielnic, noile depuneri de lavă vor crea un nou munte. National Land 
Survey of Island aşteaptă deja sugestiile populaţiei în legătură cu numele pe care 
urmează să-l poarte acest nou munte.

Nu există încă un răspuns ferm în legătură cu efectele economice, ecologice şi 
de securitate pe care le are şi le va avea erupţia acestui vulcan. Se apreciază că, dacă 
activitatea vulcanului va înceta, nu se vor înregistra pierderi economice semnificative, 
în afară de cele pricinuite de perturbarea transporturilor aeriene, începând cu 15 
aprilie şi, evident, de cele locale. În general, erupţiile vulcanice n-au avut efecte 
semnificative de durată asupra creşterii economice, nici asupra securităţii naţionale 
sau internaţionale. Totuşi, aceste efecte nu trebuie neglijate, întrucât fac parte din 
categoria acelor evenimente ce nu pot fi prevăzute cu precizie. Mai mult, în anumite 
condiţii, ele se pot amplifica sau genera lanţuri de efecte incontrolabile.

Cele mai afectat de o erupţie vulcanică, în afara suprafeţei de teren care se 
află în apropierea vulcanului, sunt, se pare, transporturile aeriene. Aşa s-au petrecut 
lucrurile şi în cazul acestei erupţii. Transportul aerian reprezintă 15-20% din totalul 

2  LAHÁR s.n. (Geol.) Curgere noroioasă care apare în cazul unor erupții vulcanice însoțite de ploi abundente. [< fr. 
lahar < cuv. indonezian]. Sursa: DEX on line.



251UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

EVENIMENT STRATEGIC

comerţului internaţional din Europa, dar el poate fi înlocuit, cel puţin parţial, cu alte 
forme de transport. Cenuşa vulcanică poate avea efecte asupra sănătăţii, întrucât se 
compune din particule de rocă, de minerale şi de sticlă şi nu este solubilă în apă. Ea 
poate afecta căile respiratorii, poate agrava bolile de plămâni şi cele de inimă.

Cenuşa vulcanică poate avea efecte asupra plantelor, aerului, poate gripa 
motoarele, afecta reţelele de tot felul  etc.

Suprafaţa deşertică Skeidara dintre gheţar şi ocean este acoperită cu un noroi 
negru şi alte componente ale şuvoiului care s-a revărsat spre ocean. În ocean, a ajuns 
doar o parte a acestei uriaşe mase de lavă, rocă şi minerale dislocată de erupţie şi de 
explozie. 

După explozia produsă şi spargerea calotei de gheaţă care înconjura muntele 
vulcanic, în zona costieră, în ocean, plutesc aisberg-uri, unele având o înălţime de 
peste zece metri. Vulcanul, deşi se pare că şi_a diminuat semnificativ intensitatea, 
are capcanele şi surprizele sale. De aceea,  Securitatea civilă islandeză a recomandat 
guvernului, constituit din 13 miniştri, să închirieze cel puţin două avioane pentru a se 
deplasa la faţa locului. S-a considerat că este necesar să se procedeze astfel, pentru a 
se preveni o situaţie cel puţin neplăcută, în cazul în care vulcanul erupe din nou sau 
îşi intensifică, prin surprindere, erupţia, aşa cum se întâmplase doar cu câteva zile 
în urmă, când ministrul de finanţe s-a deplasat la poalele vulcanului pentru a estima 
pagubele produse de neaşteptatul eveniment seismic.3

Se estimează că au fost deversate spre ocean o sută de milioane de tone de 
noroi şi de roci vulcanice, într-un ritm de 20.000 la 30.000 de metri cubi pe secundă. 
Autostrada naţională care leagă capitala Reykjavik de provinciile din est a fost 
distrusă pe zeci de kilometri. Valurile de noroi fierbinte care s-au năpustit asupra 
autostrăzii şi podurilor aveau înălţimi de peste cinci metri. Pagubele sunt estimate 
între 189 şi 500 de milioane de franci, ceea ce înseamnă foarte mult pentru o naţiune 
care are doar 265.000 de locuitori şi un PIB de nouă miliarde de franci. 

Erupţia afectează semnificativ transporturile şi, mai ales, transporturile 
comerciale de peşte din satele de pescari, către capitală. Islanda nu este populată în 
întregime. Populaţia locuieşte pe o bandă costieră îngustă, neacoperită cu gheaţă, 
care reprezintă doar 4% din suprafaţa ţării. Oficialităţile de la Reykjavik apreciază că 
erupţia dă ţara înapoi cu trei decenii, ceea ce înseamnă foarte mult. Ultima catastrofă 
de o asemenea amploare a reprezentat-o erupția unui vulcan din 1973, care a distrus 
complet aşezările din insula Westmann, din sudul Islandei. Cei 5.000 de locuitori ai 
insulei au fost evacuaţi într-o singură noapte. Dar aceşti locuitori, urmaşi ai vikingilor, 
au revenit pe insulă pentru a-şi reconstrui localitatea complet acoperită de lavă. 

Se aşteaptă ca erupţia să aibă efecte şi asupra ecosistemului marin, întrucât 
valul uriaş de noroi şi lavă care s-a depus în mod brutal pe fundul oceanului nu 
3  Feu sous la glace, gros dégâts sur l’IslandeLa crue du glacier Vatnajökull charrie des millions de tonnes de 
glace, détruisant ponts et routes, http://www.liberation.fr/monde/0109197815-feu-sous-la-glace-gros-degats-sur-l-
islandela-crue-du-glacier-vatnajokull-charrie-des-millions-de-tonnes-de-glace-detruisant-ponts-et-routes, accesat la 
01.05.2010
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poate să nu afecteze fauna submarină. Aceasta va afecta pescuitul mai ales pescuirea 
homarilor, cel puţin pentru o bună bucată de vreme.   

Înainte de erupţie, vulcanul a emis, în atmosferă, la înălţimi mari, cantităţi 
uriaşe de vapori şi de cenuşă. Norii de vapori şi de cenuşă, împinşi de vântul care 
bate spre est, au afectat, în prima fază, Atlanticul de Nord, Marea Britanie şi, ulterior, 
spaţiul scandinav. A urmat nordul Europei, Danemarca, Belgia şi Olanda, care şi-au 
închis parţial sau total spaţiul aerian. Iniţial, au fost oprite în jur de 5.000 din cele 
28.000 de zboruri, câte se înregistrează în douăzeci şi patru de ore pe continentul 
european. Totuşi, insula Islanda nu a fost afectată în aceeaşi măsură, norul luând mai 
întâi o direcţie spre sus şi sud-est. S-a produs un fel de efect de fluture, determinat, în 
principal, de direcţia curenţilor de aer şi de efectele generate de erupţie. 

După toate datele, cenuşa vulcanică afectează motoarele cu reacţie ale 
avioanelor de linie. De aceea, au fost luate imediate măsuri foarte severe. Măsura 
luată de Eurocontrol pare, totuşi, exagerată. Dar există câteva precedente. În 1982, 
un Boeing 747 al companiei British Airways a trecut, fără ca echipajul să-şi dea 
seama, printr-un nor vulcanic deasupra Sumatrei. Toate cele patru motoare s-au oprit 
aproape instantaneu. Piloţii au reuşit să repornească unul dintre motoare la 300 m 
altitudine, deci după o pierdere de înălţime de 7 kilometri, apoi încă două, dintre 
care unul s-a oprit. Parbrizele s-au acoperit de cenuşă, aşa că piloţii au fost nevoiţi 
să aterizeze doar cu două motoare, după aparatele de bord, fără să aibă vizibilitate 
suficientă pe panta de aterizare.4 

Un alt Boeing 747 al agenţiei KLM, cu 245 de pasageri la bord, traversând 
un nor de cenuşă deasupra vulcanului Mont Redoubt din Alaska, a suferit acelaşi 
incident: toate motoarele s-au oprit, în apropierea localităţii Anchorage. După ce au 
pierdut câteva mii de metri înălţime, piloţii au reuşit să repornească motoarele şi să 
aducă în siguranţă avionul la sol. Dar pagubele suferite de avion s-au ridicat la 85 de 
milioane de franci. 

O publicaţie referitoare la securitatea aeriană a companiei Sevenair a relevat 
că, în perioada 1973-2000, au fost afectate şi avariate de nori de cenuşă vulcanică 
peste o sută de avioane, iar costurile s-au ridicat la 360 milioane de franci. 

Pierderile pentru compania TAROM au fost, după unele estimări, de 1,1 
milioane de euro pe zi, iar pentru aeroporturile din Bucureşti, aceste pierderi au fost 
de 200.000 euro zilnic. ROMATSA a pierdut zilnic 350.000 de euro.5 Se pare că 
vulcanul s-a mai domolit (activitatea s-a diminuat cu 80%), dar de aici nu rezultă că 
nu vor mai fi şi alte erupţii.

Totuşi, Eurocontrol a decis, luni, 26 aprilie, ca zborurile să fie reluate, cu 
condiţia ca să nu fie afectată securitatea transporturilor aeriene.

În timpul care s-a scurs de la erupţia vulcanului, nu s-au produs evenimente 
deosebite din cauza acestuia. Toruşi, faptrul că foarte multe zboruri ale curselor 
4  Un volcan provoque un grounding général, http://www.tdg.ch/actu/monde/pffffffffffff-2010-04-15. 
5 Pierderi mari pentru Tarom din cauza blocajului aerian, 
http://www.romania-actualitati.ro/pierderi_mari_pentru_tarom_din_cauza_blocajului_aerian-13006 
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de pasageri şi chiar alwe tzransporturilor de mărfuri au fost oprite  arată+ că astfel 
de evenimente pot produce perturbaţii grave, mai ales aeronavelor de mare tonaj, 
incolusiv a sistemelor AWACS şi altora asemănătoare.

Efecte ale vulcanilor

NC VULCAN LOCAȚIE DATA EFECTE

1 Muntele 
Redoubt Alaska Martie 2009

Valuri de fum şi de cenuşă 
la 15 metri altitudine. 
Afectează o serie de 
localităţi din Alaska http://
www.maxisciences.com/volcan/apres-20-
ans-de-silence-le-mount-redoubt-remet-
ca_art1529.html 

2

Insulele 
Tonga
Vulcan 
submarin

Polynezia Septembrie 
2009

Coloane impresionate de 
apă şi de fum, cutremure 
http://www.maxisciences.com/volcan/l-
039-impressionnante-eruption-d-039-un-
volcan-sous-marin-en-polynesie_art1530.
html 

3

Muntele 
Asama,
strato-
vulcan

Japonia Martie 2009

Este foarte activ. Ultima 
erupţie înaintea celei 
recente: august 2008. 
Fără victime. Cantitate 
importantă de fum şi de 
cenuşă cu efecte nefaste 
mai ales asupra oraşului 
Karuizawa. http://www.
maxisciences.com/volcan/le-mont-asama-
se-reveille-une-nouvelle-fois_art1531.
html 
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4 Piton de la 
Fournaise

Insula 
Reunion

21 
septembrie 
2008

Unul dintre cei mai activi 
vulcani din lume. N-a 
făcut victime, ci doar a 
fost impresionant http://www.
maxisciences.com/volcan/le-piton-de-la-
fournaise-a-encore-frappe_art1532.html 

5 Vezuviu Italia Studiu 2009 

Vulcanologii consideră că 
este posibil ca Vezuviu să 
erupă din nou, la aceeaşi 
intensitate ca în anul 
79, când a distrus oraşul 
Pompei. Este însă posibil 
ca noua erupţie să fie de tip 
efuziv, ceea ce presupune 
pagube mai reduse

Erupţiile vulcanice, împreună cu cutremurele de pământ, sunt efecte ale 
activităţii geofizice a planetei. Ele nu afectează natura ca atare, întrucât ea se 
echilibrează, în procesul devenirii şi transformării ei, ci mediul de viaţă al oamenilor. 
Efectele sunt deopotrivă benefice şi distructive. Cele benefice se referă, în principal, 
la descărcări de energie, aducerea unor elemente din adâncul pământului la suprafaţă, 
ajustarea faliilor, precum şi reîmprospătarea (actualizarea) sau dinamizarea unor 
structuri geologice şi a activităţii geomagnetice. Ele au, de asemenea, efecte pozitive 
în reaşezarea resurselor, a straturilor şi chiar în facilitarea accesului la ele. 

Principalele efecte distructive ale cutremurelor şi erupţiilor vulcanice acoperă 
o sferă foarte largă şi privesc, în primul rând, mediul de viaţă al oamenilor. Dintre 
acestea, cele mai importante sunt următoarele: 

- diminuarea nivelului de energie a planetei şi grăbirea încheierii ciclului ei 
de viaţă; 

- distrugerea sau avarierea gravă a infrastructurii, îndeosebi a celei critice; 
- dislocări masive de lavă, roci şi minerale şi schimbarea echilibrului ecologic 

în zonă;
- lunecări masive de teren, dislocări şi distrugeri pe suprafeţe mari;
- efecte asupra climei;
- efecte asupra poziţiei planetei, inclusiv asupra axei, rotaţiei, mişcării de 

revoluţie;
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- efecte asupra vegetaţiei şi mediului biotic;
- producerea de mari pagube materiale pe suprafeţe foarte mari;
- efecte economice şi financiare pe  termen scurt şi pe termen mediu, dar şi pe 

termen lung;
- efecte asupra vieţii şi activităţii oamenilor.
În general, pe timpul seismelor şi al erupţiilor vulcanice, zonele afectate sunt 

evacuate, transporturile suferă modificări însemnate şi chiar pierderi semnificative, 
configuraţia fizică a locurilor se schimbă, plăcile tectonice îşi schimbă, cel puţin 
în zonele de contact, configuraţiile şi, odată cu acestea, se poate modifica şi harta 
resurselor etc. 

Omul nu poate, deocamdată, să frâneze sau să controleze aceste fenomene, 
dar există opinii care susţin că unele dintre activităţile geofizice ale pământului 
sau dintre cele climatice (meteorologice) pot fi stimulate. Desigur, omul încearcă 
de multă vreme să folosească energia cosmică şi pe cea geofizică în folosul său, 
dar performanţele din secolele trecute sunt destul de modeste. La ora actuală, există 
mijloace şi tehnologii sofisticate care pot stimula declanşarea unor fenomene naturale 
distrugătoare (dar nu numai), de unde şi numeroasele teorii cu privire la posibilitatea 
şi realitatea războiului geofizic.

Norul de cenuşă vulcanică, resturi de roci şi minerale care a provenit din 
erupţia vulcanului Eyjaljöll a reliefat nu doar vulnerabilităţile transporturilor aeriene, 
ale avioanelor de linie, ci şi vulnerabilităţile sistemului europeană de securitate şi 
apărare. Politica europeană de securitate şi apărare şi cu atât mai puţin strategie 
europeană de securitate nu prevăd în mod expres soluţii de securitate în cazul unor 
evenimente de acest fel. Şi chiar dacă avioanele militare sunt mai puţin vulnerabile 
decât cele de linie la norul vulcanic, de aici nu rezultă că erupţia unui vulcan (care, 
în condiţiile morene, ar putea fi chiar provocată sau, în orice caz, stimulată) nu 
poate afecta grav sistemul de securitate şi de apărare aeriană. Acest eveniment a 
relevat, considerăm noi, deopotrivă, necesitatea unor soluţii tehnice pentru protecţie 
aeronavelor şi sistemelor vulnerabile şi cerinţa unor politici şi strategii adecvate care, 
probabil, se vor regăsi şi în noul concept strategic al Alianţei Nord-Atlantice.

Unele dintre riscurile şi consecinţele majore ale unor erupţii vulcanice asupra 
omului şi mediului pot fi găsite accesând adresa: http://volcanisme.explosif.free.fr/
risques 

Efecte ale cutremurelor

Cutremurele rămân fenomene care, deocamdată, nu pot fi prevăzute sau 
anticipate, decât cu câteva zeci de secunde. Modelele matematice elaborate între 
timp permit, totuşi, o estimare a probabilităţii producerii unor astfel de fenomene. 
Câteva dintre cutremurele recente sunt prezentate în continuare. 
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Cutremurul de la Sichuan din China

La 12 mai 2008, în provincia Sichuan din China, s-a produs un cuntremuri 
de 7,9 grade pe scara Richter, la o adâncime de 19 km. Este vorna de delasarea 
faliei Longmenshan sau a unei falii asociate. Mai exact, este vorba de convergenţa 
plăcii tectonice indiene în placa eurasiatică, care are în jur de 50 de milimetri pe 
an. Au avut loc peste 50 de replici, dintre care 6 în primele 48 de ore după seism. 
Cutremurul a fost resimţit  la Şanhai şi Beijing, adică la peste 1500 de kilometri. 
Efecte le au fost dezastruoase. După primele estimări, autorităţile au anunţat 71.000 
de morţi şi dispăruţi, 220.000 de răniţi şi peste cinci milioane de persoane rămase 
fără adăpost, mai ales în zona epicntrului care reprezenta o aglomaeraţie de peste 10 
milioane de oameni. (http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1657.php) 

Cutremurul din regiunea Abrruzzes din Italia 

Cutremurul s-a produs în regiunea Abrruzzes , la 100 km nord-est de Roma. 
La 06 aprilie 2009, la ora 01.32 GMT. A avut o magnitudine de 6,3 grasde pe 
scara Richter şţi s-a produs la o adâncime de 2 km. Au fost 287 de morţi, 500 de 
răniţi şi peste 17.000 de persoane evacuate. Au fosta avariate 10.000-15.000 de case, 
unele complet distruse, chiar în centrul istoric Aquila. http://www.notre-planete.info/
actualites/actu_1946_fort_seisme_Italie.php 

Seismul din insula Samoa din Polynezia 

Seismul de 8 grade pe scara Richter din Samoa s-a produs la ora 06.48 (ora 
locală), marţi 29 septembrie 2009, la 195 km de Apia, capitala Insulelor Samoa, la o 
adâncime de 18 km, sub ocean, aproape de groapa Tonga. Aceasta se află între două 
plăci tectonice: placa pacifică, la est, şi şi microplaca Tonga, la vest (face parte din 
placa australiană). Acest cutremur a generat un tsunami cu valuri de 3-9 metri, care 
a atins arhipelagul Samoa. S-au înregistrat peste 200 de victime, mai multe zeci de 
dispăruţi şi numeroase pagube materiale, plus efectele asupra mediului. http://www.
notre-planete.info/actualites/actu_2112.php 

Seismul din insula Sumatra

La 30 septembrie 2009, ora 06.48 (ora locală), s-a înregistrat un cutremur 
cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter (7,9 estimată de Institutul Geologic 
American USGS). S-au înregistrat 75 de morţi

Seismul din Haiti
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Cutremurul din Haiti  a avut la data de 12 ianuarie 2010, a avut o intensitate 
de 7 grade pe scara Richter, la o adâncime de 13 km şi a produs moartea a 222.000 
de persoane.

Seismul din Chile

La 27 februarie 2010, se-a produs un cutremur de 8,8 grade pe scara Richter 
în Chile, la o adâncime de 35 km, care a afectat în jur de două milioane de persoane, 
cu 795 de morţi şi 1,5 milioane de case distruse. Epicentrul s-a aflat la 325 km de 
capitală, Santiago, el mai mare oraş din ţară. Pierderile au fost estimate la 30 de 
miliarde de dolari. Chile se află în una din zonele seismice cele mai active din lume. 
Chile este înă o ţară bine pregătită pentru astfel de situaţii.

Cutremurul din Qinghai (China)

La 14 aprilie 2010, ora locală 07.49, la Qinghai, în provincia autonomă tibetană 
Yushu, în China, s-a produs un cutremuri de 7,1 grade pe scara Richter, la o adâncime 
de 33 km, care a produs numeroase victime şi pagube materiale.

Cutremure de pământ statistici la adresa:
http://mylogs.info/wp-content/uploads/2010/02/CutremurRomaniaVrancea.jpg 

NC LOCAŢIE DATA MAGNITUDINE ADÂNCIME VICTIME

1 Sichuan 
(China) Mai 2008 7,9 grade Richter 19 km 90.000  morţi

2 Chile Februarie 
2010 8,8 grade Richter 35 km 795  morţi

3 Qingai 
(China)

14 aprilie 
2010 7,1 grade Richter 33 km 2.2.30 morţi

4 Abrruzzes 
(Italia) 

Aprilie 
2009 6,3 grade Richter 2 km 287 morţi

5 Samoa
(Polynezia)

Septembrie 
2009 8 grade Richter 18 km 200 morţi

6 Sumatra Septembrie 
2009 7,6 grade Richter

7 Haiti Ianuarie 
2010 7 grade Richter 13 km 222.000 morţi
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În România, în zona Vrancei, cutremurele sunt de mare adâncime, adică la 
peste o sută de kilometri. Ele afectează o suprafaţă mai mare (se simt aproape în 
toată ţara şi în afara acesteia, în vecinătatea apropiată), dar pagubele care se produc 
nu sunt prea mari decât atunci când intensitatea este foarte mare, de tipul celei din 
1977 (7,4 grade pe Scara Richter)..  Desigur, nu este exclus ca un astfel de cutremur 
să se producă din nou. Nimeni nu poate însă şti cu precizie când anume, decât cu 
vreo 30 de secunde înainte de a se propaga unda. Există însă şi un număr de destul 
de mare de focare seismice, altele decât cele din Vrancea, care se activează după un 
anumit număr de ani şi care pot produce cutremure de suprafaţă. Acestea au o arie 
mai redusă în care sunt resimţite, dar, pe suprafeţe mai mici, chiar cu intensităţi mai 
mici pe scara Richter, sunt foarte periculoase. 

Unele date în legătură cu catastrofele naturale pot fi găsite şi la adresa:
 http://www.notre-planete.info/geographie/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php

Planeta rămâne în continuare foarte activă. Actualitatea în legătură cu mediul 
şi riscurile naturale care afectează planeta noastră pot fi consultate accesând şi adresa 
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&t=p&msa=0&msid=10181239189
6865797944.000441139e4505e84827d&ll=64.94216,-18.764648&spn=4.470988,1
4.0625&z=6&source=embed 
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Gheorghe VĂDUVA
 
Abstract

Afghanistan seems a country from the world. Moreover, it appears, 
apparently as an oasis of early Middle Ages remained unchanged in the 
midst of world civilization river. Ordinance there is considered for many 
of our contemporaries as an asymmetrical conflict, in any case, a paradox 
that democratic logic that escapes the twenty-first century man is normal. A 
country station on foot thorn in all civilizations which have passed through 
here or have come up here, a country of conflict which became, historically, 
a priority for the British, the Soviets, for Al Qaeda to Americans and, behold, 
now and for NATO. Why so much attention is given? Depends on the fate of 
the world somehow this country? It’s nail it Pepelea the fate of the world? 
Answer to these questions must be sought in philosophy and physiognomy of 
the area, but the reasons for his interest in the world.

Cuvinte-cheie: Afganistan, triburi, pastuşi, talibani, afgani, emigranţi, cupru, 
fier, litiu

1. Conexiuni paradoxale

Afganistanul este o ţară străveche. Teritoriul său a fost populat cu 1200 de ani 
î.e.n., mai întâi, de către triburi indo-europene, apoi, de perşi, greci, kuşani, parţi, 
sasanizi, heftaliţi etc. E greu de spus ce au găsit aceste populaţii aici, în acest spaţiu 
care, astăzi, pare auster, rigid, inospitalier. Dar, dacă avem în vedere poziţia teritoriului 
de azi al acestei ţări, considerat ca un fel de coridor strategic între Asia Centrală 
şi India, atunci multe dintre necunoscutele acestui spaţiu devin explicabile. Spaţiul 
afgan de azi a fost şi a rămas un fel de punct obligatoriu de trecere între Subcontinent 
şi Foaierul perturbator1 (spaţiul vast dintre nordul Mării Caspice şi Manciuria), ceea 
ce-i conferă, încă din vechime, o importanţă geopolitică şi geostrategică cu totul 
specială.

Arabii ajung aici în anul 652 e.n. şi, astfel, cei peste 1.800 de ani de istorie 
1 Gérard Chaliand, ANTHOLOGIE MONDIALE DE LA STRATÉGIE, Robert Laffont, Paris, 1990

AFGANISTANUL –  
UN NOU PIVOT GEOSTRATEGIC?

EVENIMENT STRATEGIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010260

au trebuit să fie aruncaţi la coş (cel puţin aşa s-ar crede, deşi civilizaţiile nu dispar 
pur şi simplu), întrucât noii cuceritori au impus o nouă cultură şi o nouă religie. Ei 
realizează, la mijlocul secolului al XVIII-lea, sub Ahmad Şah (1747-1772), statul 
afgan independent. Acesta se extinde încet, încet, cucerind Kaşmirul, Punjabul, 
Belucistanul şi unele porţiuni din Uzbekistan şi Tadjikistan. Importanţa strategică 
a acestui spaţiu este de-acum relevantă. În politica lor de îndiguire sau cel puţin 
de control al unui vast teritoriu pe care, mai târziu, după Primul Război Mondial, 
Harlford F. Mackinder îl va numi heartland (pivotul eurasiatic), Marea Britanie 
transformă Afganistanul, în 1880, în urma a două războaie, în protectorat britanic. 
Unul dintre scopurile geostrategice ale acestui efort a fost acela de a face din 
Afganistan o zonă de siguranţă strategică a Indiei britanice, mai exact, de a constitui 
o zonă tampon între Imperiul Ţarist şi subcontinentul indian, dominat de britanici. Şi 
România, fragmentată în cele trei principate, a fost multă vreme zonă-tampon între 
cele trei marii imperii ale timpului (Ţarist, Habsburgic şi Otoman). Primul Război 
Mondial a schimbat soarta multor zone-tampon. Pe unele le-a desfiinţat, pe altele 
le-a consolidat, le-a transformat sau le-a redistribuit… Ne facem iluzii dacă credem 
că raporturile de putere cedează locul raporturilor de egalitate, de decompresie a 
puterii… Dimpotrivă, ele se reconstruiesc, în funcţie de vremuri şi vremuiri… 

La 28 februarie 1919, Afganistanul şi-a proclamat independenţa. A urmat o 
intervenţie engleză pe care afganii au respins-o, iar prin Tratatul de la Rawalpindi, se 
recunoaşte, la 19 august 1919, independenţa Afganistanului. Zona-tampon devenise 
independentă. Începea o nouă epocă pentru această ţară, dar Puterea nu putea accepta 
o astfel de condiţie, tocmai datorită poziţiei sale cu totul speciale. Preţ de 40 de ani 
(1933-1973), Afganistanul a fost condus de regele Mohammad Zahir Şah. 

Dar bătălia pentru Afganistan se continuă. Heartlandul eurasiatic, de o parte, 
rimlandul creat şi folosit de ţările off shore, de cealaltă parte. În ce tabără va fi 
Afganistanul? 

Afganistanul a rezistat încercărilor de a fi cooptat în blocuri militare, dar n-a 
reuşit să devină o Elveție a Asiei, aşa cum s-ar fi crezut, datorită, așa cum spuneam, în 
primul rând, valorii sale geopolitice pentru ţările asiatice şi pentru puterile maritime. 

Ceea ce nu s-a putut rezolva prin războaie, s-a încercat pe alte căi. La 17 
iulie 1973, Muhammad Zahir Şah este înlăturat de la putere. Afganistanul devine 
astfel republică. Această devenire este oarecum forţată, întrucât modul de viaţă al 
populaţiei şi realităţile concrete ale ţării erau prea puţin compatibile cu o astfel de 
formă de guvernământ. De aceea, primul preşedinte al Afganistanului, Muhammad 
Daud instituie, de la început, un regim autoritar. Dar ofensiva hearland-ului se 
continuă. În aprilie 1978, are loc o lovitură de stat. Puterea trece în mâinile Consiliului 
Democratic Republican, de orientare comunistă, iar prim-ministru devine generalul 
Nur Muhammad Taraki, conducătorul acestui consiliu.  Până la sfârşitul anului, 
este semnat un Tratat de prietenie şi colaborare cu URSS: Pentru ca victoria să 
fie completă, preşedintele Hafiz Ullah Amin a fost asasinat, iar Babrak Karmal i-a 
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luat locul, devenind, după modelul socialist, şef unic de partid şi de stat. Afganii 
nu puteau accepta însă aşa ceva, iar mişcările antiguvernamentale s-au intensificat.  
După modelul cunoscut, cel al ajutorului frăţesc solicitat de guvernanţii de la Kabul, 
se declanşează intervenţia sovietică în sprijinul forţelor guvernamentale. Începe un 
război lung şi sângeros.

Desigur parţiala reuşită a heartland-ului comunist nu putea fi acceptată de 
ţările off shore şi în special de către Statele Unite. Statul american intensifică şi 
amplifică ajutorul politic şi umanitar pentru forţele din rezistenţă. Deşi se crede că 
Afganistanul a fost, secole de-a rândul, o ţară uitată, încremenită în Evul Mediu, este 
puţin probabil ca interesele marilor puteri şi, după cel de-Al Doilea Război Mondial, 
îndeosebi ale Rusiei şi ale Statelor Unite să nu fi fost implicate într-o adevărată 
bătălie pentru Afganistan, cu efecte greu previzibile. 

De fapt, Afganistanul a fost transformat într-un front răsăritean, asiatic, între 
cele două blocuri militare, mai exact, între Rusia, care monopolizase şi redefinise, 
dintr-o perspectivă proprie, heartland-ul şi Statele Unite, care începuseră să pună 
în operă strategia de îndiguire, după o teorie elaborată de Nicolas Spykman. De 
fapt, în Afganistan, se războiau Rusia şi SUA, fiecare urmărind cam acelaşi obiectiv 
geopolitic şi geostrategic, unii vizând expansiunea spre subcontinentul indian şi, de 
aici, în oceanul planetar cald, ceilalţi intenţionând să-i oprească şi chiar să-i sufoce 
pe ruşi, mai ales că, între timp, apăruse şi un puternic argument ideologic, pericolul 
roşu. 

La 13 noiembrie 1985, ONU a cerut retragerea trupelor sovietice din 
Afganistan. Sovieticii s-au conformat. Dar nu imediat, ci când au vrut ei, adică abia 
peste trei ani, în 19882, în urma unui acord mediat de ONU, la Geneva, semnat de 
către puterile garante, SUA şi URSS. Potrivit acestui acord, trebuia creat un stat 
afgan neutru, iar cei 4-5 milioane de afgani repatriaţi. Acest proces de repatriere nu 
s-a încheiat nici până azi. Ba, dimpotrivă, în urma escaladării ulterioare a ostilităţilor, 
tot mai mulţi afgani au părăsit ţara. 

Fără a renunţa la planurile iniţiale – de fapt, la planurile lor eterne – Rusia şi SUA 
au rezolvat, cumva, în 1988, diferendul dintre ele privind problema Afganistanului şi 
l-au lăsat pe acesta să se distrugă în suc propriu, întrucât se declanşase un complicat 
război fratricid.

În cei 10 ani, se confruntaseră, trupele guvernamentale, sprijinite de trupe 
sovietice, de o parte, şi forţele din rezistenţă, sprijinite de americani, pakistanezi 
şi lumea arabă de orientare sunnită, de cealaltă parte. Îşi pierd viaţa 1,5 milioane 
de afgani şi 15.000 de militari sovietici, în timp ce, aşa cum se afirma mai sus, 4-5 
milioane de afgani părăsesc ţara. 

Escaladarea conflictului fratricid luase proporţii. De aceea, la 1 ianuarie 1992, 
intervine un acord între SUA şi URSS pentru a nu se mai livrea armament părţilor 
aflate în conflict. Trei luni mai târziu, la 16 aprilie  1988, Mohammad Najibullah este 
2 Retragerea trupelor sovietice s-a încheiat la 15 februarie 1989, iar regimul de la Kabul rămâne singur în faţa 
rezistenţei mujahedinilor şi este nevoit să accepte sistemul pluripartit.
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înlăturat de la putere de către un grup de generali care predau capitala ţării forţelor 
rezistenţei islamice. Era 25 aprilie 1992. Ofensiva mujahedinilor luase sfârşit. Acest 
rezultat poate fi considerat o victorie americană, şi ca efect al reuşitei strategiei de 
îndiguire şi imploziei comunismului din ţările est-europene şi din Uniunea Sovietică.

Până la sfârşitul lunii, Afganistanul este proclamat republică islamică, iar 
ONU se preocupă de securitatea ajutoarelor. 

Nimic nu este însă definitiv în Afganistan. Toate acestea sunt doar intermediare. 
Bătălia pentru Afganistan se continuă şi se va continua încă multă vreme.

În 1994, apar Miliţiile Talibanilor Fundamentaliști. Acestea sunt constituite din 
rândul studenților afgani islamişti refugiați în Pakistan. Cuvântul „taliban” înseamnă 
„student la teologie”. Aceste miliţii talibane, cu sprijin logistic american, au declanşat, 
începând cu luna februarie 1995, o ofensivă pentru răsturnarea regimului condus de 
preşedintele B. Rabbani. Până la finele anului, au preluat controlul unei mari părţi 
din teritoriu, iar în septembrie 1995 au ocupat capitala şi l-au executat pe preşedinte.

Doi ani mai târziu, la 26 octombrie 1997, ei  proclamă statul „Emiratul Islamic 
Afganistan”, recunoscut de Pakistan, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite. 

Se ivise pericolul ca Afganistanul să se transforme într-o entitate care să-
şi depăşească semnificativ condiţia de simplă zonă-tampon între Asia Centrală şi 
Subcontinent, încurcând astfel toate planurile marilor puteri interesate, ale vecinilor 
şi chiar ale lumii arabe. Talibanii au reuşit să impună, în foarte scurt timp, legea 
(legea lor, evident) în Afganistan, obiectivul lor fundamental fiind acela al realizării 
statului islamic perfect, dominat de legea islamică „sharia”. Or, în ceea ce priveşte 
statul, cuvântul „perfecţiune” rămâne unul utopic… Au visat şi comuniştii la el… 

Afganistanul, autoscos din funcţia de pas strategic între heartland şi rimland, 
a devenit atractiv pentru alte interese. Organizaţiile şi reţelele teroriste au găsit aici 
nu doar un refugiu, ci şi un spaţiu în care considerau că pot să-şi tragă sufletul, 
să se pregătească, să se reorganizeze şi chiar să-şi constituie remarcabile baze 
logistice. O parte dintre membrii organizaţiilor şi reţelelor teroriste au luptat alături 
de mujahedini şi de talibani, având ca obiectiv lovirea lumii occidentale, apărarea 
şi păstrarea reperelor pe care ei le consideră fundamentale în devenirea lumii. Acest 
lucru se întâmpla după ce, în anumite condiţii, Occidentul sprijinise lupta lor. Nimeni 
nu ţine seama de durata conexiunilor. Acestea sunt tot timpul şi din toate timpurile 
determinate de interese şi, evident, în oarecare măsură, de suporturile care le fac 
posibile.  

Unul dintre aceşti oameni susţinători ai reţelelor şi organizaţiilor teroriste era 
Ossama ben Laden, un fost aliat al americanilor în anii anteriori. Dar americanii 
n-au ezitat, în 1998, să atace bazele fostului aliat, considerat vinovat de finanţarea 
terorismului, mai ales după ce teroriştii au atacat obiective americane importante 
(ambasade, nave şi chiar Word Trade Center, înainte de tragedia din septembrie 2001). 
Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au pus însă capăt acestei ambiguităţi. Aşa-
ceva nu putea fi acceptat de nicio ţară din lume. Toată lumea – inclusiv ţările islamice 
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şi cele arabe, în majoritatea lor – a fost, atunci, alături de Statele Unite. De aceea, 
coaliţia împotriva terorismului s-a alcătuit rapid, atât sub emoţia evenimentelor, cât 
şi sub presiunea unor avertismente extrem de periculoase, care mai mult se intuiau 
sau de bănuiau, decât se formulau. Lumea nu mai este ca înainte. Ea şi-a creat 
arsenale uriaşe şi extrem de performante, care o pot distruge în câteva ore. Când, 
deasupra ta atârnă sabia nucleară a noului Damocles, care, în condiţiile generate 
de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, ar fi putut fi slobozită chiar de către 
asemenea organizaţii, întrucât, după această uriaşă surprindere strategică, unică în 
lume, nimeni nu avea de unde să ştie care sunt cu adevărat posibilităţile, abilităţile şi 
resursele teroriştilor…

Atacul împotriva terorismului a început cu acest obiectiv scăpat cumva de 
sub controlul marilor puteri şi lăsat să se „optimizeze” în suc propriu… Dintr-odată, 
administraţia americană de atunci şi-a dat seama că, în acest loc atât de frământat 
şi de blestemat, lăsat nesupravegheat, se putea constitui un cuib strategic central 
al terorismului mondial. Zona este cât se poate de propice. Bătălia dintre India şi 
Afganistan pentru Kaşmir, dotarea acestor două ţări cu arme nucleare, emergenţa 
Chinei, disoluţia URSS, dar recrudescenţa conflictualităţii Asiei Centrale şi a 
întregului foaier perturbator de odinioară, ambiţionarea talibanilor de a constitui 
un stat islamic perfect etc. sunt condiţii care permit aşa ceva. La urma urmei, 
islamismul, înţeles ca expresie a interesului politic major care foloseşte, drept suport, 
fundamentalismul islamic, adică întoarcerea la fundamente, la islamul pur, putea fi 
(şi este!) cât se poate de interesat pentru a crea şi a folosi instrumente puternice şi 
subtile de lovire a intereselor civilizaţiei occidentale. 

În aceste condiţii şi pe aceste suporturi motivaţionale ce par imbatabile, la 
1 octombrie 2001, a început ofensiva coaliţiei internaţionale conduse de SUA 
împotriva reţelelor teroriste din Afganistan, în cadrul operaţiei „Enduring Freedom”, 
de fapt, împotriva regimului de la Kabul, care a permis constituirea de nuclee, baze de 
antrenament şi depozite teroriste pe teritoriul acestei ţări. În mai puţin de trei luni, la 
20 decembrie 2001, SUA a instalat un nou guvern la Kabul. Dar, de aici, nu rezultă că 
războiul din Afganistan a luat sfârşit, că ţara s-a liniştit şi falia strategică din această 
zonă extrem de frământată, a fost transformată în conexiune strategică. Probabil că 
un astfel de proces, dacă se va produce vreodată, va dura mult timp, întrucât s-au 
acumulat aici prea multe tensiuni şi, se pare, prea multe interese, inclusiv sau mai 
ales economice.  

NATO şi, în general, statele europene occidentale au reacţionat ceva mai greu, 
chiar dacă o parte dintre acestea s-au alăturat, încă de la 1 octombrie 2001, coaliţiei. 
NATO a intervenit abia în 2004, declanşând misiunea internaţională de asistenţă şi 
securitate şi constituind în acest scop Forţa Internaţională de Asistenţă şi Securitate 
(International Security Assistance Force -ISAF). 
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2. Dincolo de aparenţe

Afganistanul părea şi pare şi acum o ţară fără resurse. O ţară parcă blestemată 
să fie punte de trecere, spaţiu de interes geopolitic major, chiar vital din perspectiva 
bătăliei dintre puterile continentale şi cele maritime pentru resurse, putere şi influenţă. 
Agitată şi, apoi, lăsată oarecum de capul ei, această ţară, în afară de faptul că a vrut, 
prin voinţa talibană, să devin un stat islamic pur, a adăpostit reţele şi organizaţii 
teroriste, cel puţin în viziunea ţărilor care fac parte din coaliţia constituită împotriva 
terorismului. Aşa cum preconizau unii politicieni, s-ar putea, desigur, presupune că 
marile puteri şi, în general, comunitatea internaţională pot încă să mai creadă, şi acum, 
ca şi atunci, demult, între cele două războaie mondiale şi între ultimul război mondial 
şi Războiul Rece, că cine stăpâneşte această zonă va putea controla, cel puţin din 
punct de vedere geopolitic, lumea. Aceste afirmaţii sunt însă mult prea generale şi, 
de aceea, ele se potrivesc oricum, indiferent de evoluţia situaţiei concrete. De unde 
rezultă, desigur, şi unele  întrebări: Oare, marile puteri şi, în general, comunitatea 
internaţională reprezentată de ONU, OSCE, NATO, UE, şi numeroase comunităţi 
regionale, precum Organizaţia de la Shanghai etc., acţionează chiar pe aceste 
coordonate extrem de generale şi de discutabile, sau doar la umbra lor? Dincolo de 
aceste cerinţe ale optimizării configuraţiilor geopolitice, care este interesul american 
pentru această zonă? Dar cel european? Dar cel rusesc? Dar cel chinez? Dar cel al 
Indiei şi întregii Asii de Sud şi de Sud-Est? 

Interesele acestor actori importanţi, dar şi ale unor puteri regionale, sunt 
complexe şi diversificate, dar, din punctul de vedere al securizării zonei, ele coincid 
în multe puncte. Afganistanul este o zonă prin care ar putea trece oleoducte şi 
gazoducte care să transporte petrolul şi gazul din Asia Centrală către porturile de 
la Oceanul Indian, iar de aici spre marii consumatori. Şi tot pe aici ar putea trec 
conducte care să transporte aceste resurse energetice din coridorul energetic strategic 
spre China şi spre India. Condiţia esenţială este ca ţara să fie stabilizată şi controlată, 
iar investitorii să-şi permită să acţioneze aici fără risc. Or, deocamdată, situaţia este 
foarte departe de aşa ceva. Mai mult, Afganistanul produce în jur de 90 la sută din 
materia primă pentru drogurile care se vând pe piaţa occidentală. Culturile de mac 
şi de canabis ocupă o mare parte din suprafaţă cultivabilă a ţării, îndeosebi pe văile 
râurilor şi în depresiuni. O mare parte din populaţie este nomadă, iar cei care cultivă 
plante ce se folosesc în industria drogurilor nu o fac de capul lor, ci sub controlul 
strict al unor carteluri, clanuri şi reţele foarte bine dezvoltate. Războiul nu a reuşit să 
le dezorganizeze, ci, dimpotrivă, le-a făcut să se dezvolte şi mai mult. 

S-a crezut, la un moment dat – se mai crede încă şi acum –, că, în lipsa unor 
locuri de muncă, a unor resurse şi a unei economii bazată pe tehnologii şi dezvoltări 
moderne, culturile de mac şi de canabis reprezintă una dintre puţinele posibilităţi 
de subzistenţă pentru chinuita populaţie din această ţară. S-a încercat chiar să se 
găsească soluţii pentru ca, din această materie primă, să se prepare şi altceva în afară 

EVENIMENT STRATEGIC



265UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010

de droguri, spre exemplu, medicamente. Cultivarea macului şi canabisului creează 
imense avantaje pentru clanuri şi pentru reţelele de droguri, nu şi pentru populaţie. 
E drept însă că, fiecare dintre conducătorii acestor clanuri din reţelele de traficanţi 
de droguri dă de lucru şi la populaţia aferentă. În condiţii de război, cu o populaţie 
în mare parte nomadă, înapoiată, care, de secole, trăieşte tragedie după tragedie, este 
puţin probabil să poată fi implementate, cel puţin pe termen scurt, politici economice 
coerente şi politici sociale de stabilizare a populaţiei. 

Deşi pare unitară, populaţia este diversificată, agitată, terorizată. În jur de 50 
% dintre locuitorii Afganistanului vorbesc limba dari, care include limba afgană şi 
cea persană, 35 % vorbesc paştuna, 11 % turca, mai ales uzbecii şi turkmenii care 
trăiesc aici, 4 % din populaţie cuprinde limbi vorbite de peste 30 de grupuri etnice. 
Majoritatea afganilor (99%) sunt musulmani (84 % sunniţi şi 15% şiiţi). Islamul 
este aici, mai mult decât oriunde în altă parte, mai mult decât o religie. Este un 
modus vivendi. Ar trebui să fie un mod de viaţă bazat pe colaborare, credinţă, pace 
şi înţelepciune. Nu este decât în parte aşa. Musulmanii de aici şi nu numai de aici 
trăiesc conform învăţăturilor Coranului. Fiecare dintre ei trebuie să facă o declaraţie 
(Shahada), potrivit căreia „Nu există alt Dumnezeu în afară de Alah, iar Mohamed 
este profetul său”. Este o declaraţie de credinţă şi nu una formală. Ea marchează 
întreaga viaţă a musulmanului de pe acest ţinut. El trebuie să facă, de cinci ori pe 
zi, o rugăciune (Salat) în direcţia oraşului Mecca. De cinci ori pe zi, din minaretele 
lăcaşelor de cult, răsună chemarea la rugăciune. Afganii se roagă în moschee, în 
geamii sau oriunde se află în acel moment. Îşi desfăşoară covoraşul – la serviciu, 
pe stradă, pe câmp etc. – şi încep rugăciunea. Dar, înainte de aceasta, de cele mai 
multe ori, îndeplinesc un ritual al spălării, întrucât, la rugăciune, trebuie să fie 
curaţi. Rugăciunea presupune o serie de mişcări speciale şi un comportament în care 
musulmanul crede profund. 

Credinţa obligă la solidaritate socială. Musulmanii, mai ales cei avuţi, trebuie 
să doneze un procent din venitul lor pentru săraci şi pentru alte cauze caritabile. 
Există, în credinţa lor, un concept, Zakat, care înseamnă oferirea de daruri, îndeosebi 
la sărbători şi în perioadele de post.

Pe timpul Ramadanului, musulmanii, cum bine se ştie, postesc (Sawm – postul 
din luna Ramadanului) de la răsăritul până la apusul soarelui. Acest post nu este uşor, 
dar ei cred în el. De aceea, cei care nu sunt musulmani şi se află în Afganistan trebuie 
să ştie cum să se comporte cu acești oameni, în general, şi pe timpul Ramadanului, 
în special. Şi încă ceva, foarte important pentru înţelegerea acestui mod de viaţă. 
Fiecare musulman, în luna de Ramadan, abia aşteaptă seara să se întoarcă acasă şi, 
după o zi de post, să ia masa împreună cu familia. Familia, la musulmani, este foarte 
importantă. 

Cea de a cincea datorie a unui musulman este pelerinajul la Mecca (Hajj), cel 
puţin odată în viaţă. Aceste îndatoriri fac parte din modul de viaţă al musulmanului şi 
el este primul şi, adesea, singurul care se îngrijeşte de îndeplinirea lor. 
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Musulmanii, cel puţin cei din Afganistan, consideră câinele un animal murdar. 
Dacă se întâmplă cumva ca un câine să atingă un musulman, acesta trebuie să se 
spele imediat. Orice lucru  al musulmanului sau al comunităţii care este atins de un 
câine trebuie să fie spălat. Este poate şi unul dintre motivele pentru care vezi foarte 
rar câini în Afganistan. Eu, cât am stat acolo, n-am văzut niciunul. 

Societatea afgană este puternic ierarhizată: prioritate au bătrânii – afganii îşi 
respectă bătrânii, considerându-i înţelepţi –, apoi, cei bogaţi, cei instruiţi, în general, 
bărbaţii. Obiceiurile lor sunt cât se poate de interesante şi, de aceea, cei care se află 
acolo trebuie să le respecte. Ei consideră mâna dreaptă curată şi stânga murdară. A 
gesticula cu mâna stângă sau a o folosi în societate, a arăta cu degetul pot fi considerate 
ofense, ca şi întreruperea unui afgan în timpul rugăciunii sau când vorbeşte cu un alt 
afgan. Ofensă este considerat şi faptul de a privi insistent o femeie afgană şi de a-i 
întinde mâna (în afară de cazul când ea îţi întinde prima mâna) etc. 

Reputaţia şi onoarea sunt, pentru un afgan, valori supreme, de unde şi atitudini 
şi comportamente adecvate. Un afgan este dator să-şi menţină şi să-şi protejeze 
onoarea, să evite ruşinea sau să o răzbune, dacă ea s-a produs, să salveze aparenţele. 

Afganistanul are o populaţie de 31.056.697 locuitori de diverse etnii (38 % 
paştuni, 25 % tadjici, 19% hazari, 6 % uzbeci, 6% aimaq, 4 % turkmeni şi 2% alte 
etnii). În jur de 44 % din populaţie are sub 14 ani, 53 % se situează între 14 şi 64 ani 
şi doar 3% din populaţie depăşeşte vârsta de 64 de ani. Afganii nu sunt arabi. Sunt 
însă musulmani.

Media de vârstă este 17,6 ani, iar speranţa medie de viaţă 43 de ani. Doar 36 
% din populaţie ştie carte, 80 % se află în mediul rural, 40 % nu lucrează, iar 53 % 
trăieşte sub pragul sărăciei.

Aceste date arată cât de grave sunt efectele războaielor şi conflictelor din 
această ţară asupra populaţiei. 

Tot din cauza deselor războaie şi intervenţii, una dintre cele mai complexe 
probleme ale Afganistanului o constituie gestionarea migraţiei. Este vorba de 
reîntoarcerea în ţară a cinci milioane de afgani care au emigrat după 2002. Această 
situaţie a dus la creşterea populaţiei cu 20 %. Una din trei persoane face parte dintre 
cele repatriate. Toţi aceşti oameni au nevoie de locuinţă, de hrană, de apă, de locuri 
de muncă. Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi (HRC) foloseşte trei metode pentru 
evaluarea situaţiei şi elaborarea unor strategii adecvate de reinserţie: 

- o anchetă anuală în teren;
- evaluări participative  pe vârste, genuri şi diversităţi;
- urmărirea protecţiei şi a drepturilor omului.
În condiţiile unei situaţii complexe şi incerte, aceste obiective sunt greu de 

realizat. În zonele cu mai multe etnii, se menţine un grad ridicat de risc de conflict. 
Actuala ofensivă împotriva talibanilor a forţelor coaliţiei şi ISAF creează şi mai 
multe probleme. Pe de o parte, talibanii încearcă să menţină controlul zonelor din 
est şi sud-est şi să creeze aici o naţiune paştună care să se constituie într-un nucleu 
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pentru continuarea acţiunii lor de recucerire a puterii în Afganistan şi, pe de altă 
parte, guvernul de la Kabul, care nu are însă suficientă audienţă în teritoriu, încearcă 
să-şi consolideze poziţia şi puterea, pentru a stabiliza ţara. 

Talibanilor li s-a oferit alternativa să renunţe la luptă şi să se reintegreze în 
societate. Pentru reabilitarea talibanilor a fost deja alocat, de la începutul anului, 
într-o primă etapă, un fond de 140 milioane de dolari. 

Nu se ştie încă ce se va întâmpla în viitor, dar există câteva repere care 
permit elaborarea unor posibile prognoze. Deocamdată, ofensiva împotriva 
talibanilor se continuă, concomitent cu desfăşurarea unei bătălii extrem de dificile 
pentru câştigarea populaţiei, aflată mereu între promisiuni neonorate în totalitate 
şi ameninţări foarte directe. Talibanii promit şi ameninţă, forţele misiunii promit şi 
încearcă să construiască. Americanii şi NATO sunt însă hotărâţi – şi, desigur, foarte 
bine motivaţi – să soluţioneze problema Afganistanului, aceasta devenind chiar o 
prioritate pentru Alianţă. 

Afganistanul este o ţară cu foarte multe ciudăţenii. Mândria şi demnitatea 
populaţiei intră în contrast cu practicarea uneia dintre cele mai abjecte activităţi de 
pe mapamond, aceea de a produce materie primă pentru droguri şi de a adăposti 
laboratoare destul de sofisticate unde se prepară acestea. Afganul este însă un om de 
onoare. Se pare că nu mai există cale de întoarcere. Nici pentru membrii coaliţiei, 
nici pentru afgani. Americanii şi europenii, angajaţi în acest război, trebuie să-l ducă 
până la capăt. Probabil că noile descoperiri de zăcăminte strategice în Afganistan 
constituie un imbold şi mai mare pentru continuarea operaţiunilor şi consolidarea 
armatei naţionale afgane. 

3. Realităţi şi proiecte

Până în octombrie 2011, armata afgană trebuie să aibă un efectiv de 300.000 
de oameni. Preşedintele afgan a declarat că sunt necesari cam cinci ani, pentru ca 
armata să fie dotată şi să funcţioneze efectiv, să fie adică în măsură să preia iniţiativa 
strategică şi, deci, controlul conflictualităţii din ţară.  

Pentru a sprijini procesul de întoarcere a Afganistanului la viaţa normală, FMI 
şi Banca Mondială au acceptat să anuleze datoria de 1,6 miliarde dolari a acestei ţări, 
în timp ce comunitatea internaţională a promis o creştere cu 50 % a ajutorului, cu 
condiţia ca guvernul de la Kabul să lupte împotriva corupţiei şi traficului de droguri. 

Dar Afganistanul nu este ce pare a fi. Recent, americanii au afirmat că există, 
în Afganistan, zăcăminte minerale neexploatate în valoare de un miliard de dolari 
(Karzai afirmă că acestea ar fi chiar de trei miliarde!), inclusiv fier, cupru, cobalt, 
aur şi metale industriale critice cum este, spre exemplu, litiul. Afganistanul ar putea 
deveni, scrie Times, un fel de „Arabie Saudită” a litiului. Acest metal este, după cum 
se ştie, un material de primă necesitate în fabricarea bateriilor pentru calculatoare 
portabile şi telefoane celulare.3  
3  http://www.foxnews.com/world/2010/06/14/discovers-t-minerals-afghanistan/ 
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Raportul US Geological Survey publicat în New York Times arată că, încă 
din 2006, cercetarea aeriană a relevat resurse minerale substanţiale în această ţară, 
folosindu-se, pentru început, de datele culese de experţii mineri sovietici în timpul 
ocupaţiei sovietice din anii 1980. A urmat un studiu ceva mai sofisticat. În ultimul 
an, un grup de lucru de la Pentagon, care a creat programe de dezvoltare a unor 
afaceri în Irak4, a sosit în Afganistan şi a analizat amănunţit concluziile geologilor 
şi experţilor mineri americani. Acestea se confirmă. Până în prezent, cele mai 
importante zăcăminte sunt cele de fier şi de cupru. Se constată însă şi existenţa unor 
bogate zăcăminte de niobiu, un metal moale, folosit în producţia de supraconductori 
din oţel, precum şi zăcăminte de aur şi metale preţioase, în regiunile paştune din 
sudul Afganistanului.  

Desigur, speculând aceste noi descoperiri, cele două intervenţii din Irak şi din 
Afganistan ar putea fi puse şi pe seama uriaşelor bogăţii care există în aceste ţări. 
Realitatea este însă mult mai complexă şi ea dezvăluie mereu valenţe şi coordonate 
noi, care pot avea o importanţă cu totul specială în reconfigurarea geopolitică a 
acestei zone şi, pe baza ei, a întregii lumi. 

Afganistanul se află, într-adevăr, într-o zonă de maximă importanţă pentru 
orice fel de politică şi de strategie care s-ar folosi de către comunitatea internaţională, 
de marile puteri, de vecini sau de cei interesaţi. Deocamdată, după opinia noastră, 
soluţiile care se aplică sunt puţine şi vin dintr-o perspectivă lipsită de flexibilitate 
strategică. Efectele experienţei sovietice, ale experienţei Occidentului şi cele recente, 
ale atacului intempestiv al unei coaliţii conduse de Statele Unite asupra unei ţări 
în care, de sute de ani, războiul pare a fi un mod de a exista, sunt prea apropiate şi 
prea puternice pentru a permite  şi o altă dialectică. Dar o astfel de altă dialectică 
este necesară. De aceea, perspectiva stabilizării ţării cu forţa şi numai cu forţa, fără 
o implicare serioasă în dezvoltarea economică durabilă, în protecţia populaţiei, în 
soluţionarea gravelor probleme sociale, mai ale în condiţiile în care nu sunt respectate 
valorilor locului, în numele unor drepturi ale omului care nu au nicio valoare aici, 
este incertă şi, dacă nu se pun în aplicare politici şi strategii economice şi sociale 
adecvate, sunt puţine şanse de reuşită, cel puţin pe termen lung. Lumea se poate reuni 
aici, prin transformarea unei falii seculare într-o zonă de confluenţă strategică, sau, 
dimpotrivă, se poate refractura, iremediabil, pentru sute de ani.

România participă, încă din toamna anului 2001, la misiunile din Afganistan, 
în calitate de partener strategic al Statelor Unite, dar şi în calitate de membru al 
Alianţei Nord-Atlantice, cu 1-2 batalioane de infanterie, cu tehnică de luptă şi cu 
specialişti, contribuind astfel nu doar la desfăşurarea unor misiuni de luptă propriu-
zise (patrulare, însoţire, paza unor obiective, asistenţă, supraveghere etc.), ci şi la 
instruirea efectivă a armatei afgane, întrucât se consideră că stabilizarea acestei 
regiuni are o foarte mare importanţă în procesul de gestionare a crizelor şi conflictelor, 
4  Potrivit declaraţiei primului ministru al Irakului, rezervele de petrol ale Irakului constituie 350 miliarde barili. 
Ceea ce înseamnă cu 100 miliarde mai mult decât rezervele de petrol ale Arabiei Saudite, care, până în prezent, erau 
considerate cele mai mari din lume. (http://www.infonews.ro/article106585.html).
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în menţinerea păcii şi în controlul conflictualităţii lumii. La 28 iunie 2010, în cadrul 
celor două misiuni din Afganistan, se aflau 1737 de militari români (1729 militari, 
în cadrul misiunii ISAF şi 8 militari în cadrul misiunii Enduring Freedom). În 
momentul de faţă, în Afganistan se află Batalionul 812 Infanterie „Şoimii Carpaţilor” 
din Bistriţa, din cadrul Brigăzii 81, Divizia 4 Infanterie „Gemina”, care a înlocuit, 
la începutul lunii iulie 2010, Batalionul 33 Manevră. Comportamentul militarilor 
români în misiunile din Irak, încheiate anul trecut, şi în cele din Afganistan, în curs 
de desfăşurare, este unul de excepţie. Militarii români sunt foarte bine pregătiţi şi 
foarte bine apreciaţi de aliaţi, de camarazii din celelalte armate şi de populaţia locală.  

În loc de concluzie

La întrebările fireşti: Pentru ce luptă NATO? Dar americanii? Ce caută forţele 
acestea în Afganistan, acum, când acest spaţiu obligatoriu de trecere, în epoca 
aviaţiei de mare performanţă şi a rachetelor balistice, nu mai are, practic, o atât de 
marte importanţă din punct de vedere geostrategic? Răspunsurile nu sunt atât de 
complicate, ci doar subtile şi sensibile.

Afganistanul se relevă ca unul dintre pivoţii de importanţă geopolitică şi 
geostrategică majoră, întrucât face legătura dintre Asia Centrală, China, India, Asia 
de Sud, Orientul Mijlociu, poate asigura spaţiul necesar pentru construirea unor 
conducte care să transporte resursele energetice din Asia Centrală, din Rusia şi chiar 
din Orientul Mijlociu spre porturile de la Oceanul Indian, spre India şi spre China şi, 
în acelaşi timp, stabilizându-se, poate contribui semnificativ la stabilizarea celei mai 
instabile zone de pe planetă – cea a Orientului Mijlociu şi Asiei Centrale –, asigurând 
astfel controlul foaierului perturbator de odinioară, performanţă pe care nu a reuşit-o 
nimeni până acum, nici chiar Uniunea Sovietică, în perioada când avea inclusă, în 
perimetrul său, cea mai marea suprafaţă a acestui foaier. 

Uriaşele resurse minerale de care dispune (dar, probabil, şi altele, care n-au 
fost încă descoperite) pot asigura acestei ţări condiţiile necesare pentru a se dezvolta 
în linişte sau, dimpotrivă, pentru a fi mereu supusă presiunilor, aşa cum se întâmplă 
azi cu o parte dintre ţările Orientului Mijlociu deţinătoare de resurse, îndeosebi 
energetice. 

Înclinăm să credem că este în interesul tuturor ţărilor şi al întregii comunităţi 
internaţionale ca Afganistanul să fie stabilizat (mai exact, ajutat să se stabilizeze) şi, 
datorită resurselor de care dispune şi poziţiei sale strategice deosebite, să fie inclus 
în programe de modernizare foarte benefice. Acest lucru nu se poate însă realiza 
cu uşurinţă, atâta vreme cât dialogul între lumea islamică (peste un miliard de 
oameni) şi restul lumii nu reuşeşte să intre pe făgaşele colaborări şi ale conexiunilor 
particularizate şi diferenţiate, dar benefice, şi continuă să fie tensionat, adesea 
exclusivist şi mereu generator de conflictualitate.  

EVENIMENT STRATEGIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010270

PUNCTE DE VEDERE

CONCEPTUL SECURITĂŢII 
INFRASTRUCTURII CRITICE

Prof. univ. dr. Eugen SITEANU

Abstract

This paper presents several aspects of critical infrastructure security through 
advanced concepts and theories of feasibility, viability and security.

Critical infrastructure management is very important for the security and 
feasibility of the critical infrastructure and has a direct impact on the population’s 
safety. The EU organizations make important efforts to establish the efficient 
processes of the critical infrastructure management and to define the processes 
efficient in crisis, natural hazards and technological problems.

The concept of critical infrastructure security will ensure the theoretical base 
of designing the feasibility, viability and security of the critical infrastructure and 
establishing the principles to assess the security and vulnerability of the critical 
infrastructure and also the development of effective procedures preventing the 
malfunction of the critical infrastructure and protecting them against different 
potential threats.

Cuvinte-cheie: infrastructură, critică, fiabilitate, viabilitate, securitate

Infrastructura critică (IC) este constituită din unele elemente, unele sisteme şi 
instalaţii (IIC) sau componente ale lor, care sunt esenţiale pentru menţinerea 

funcţiilor societale vitale, a sănătăţii, siguranţei, securităţii, bunăstării sociale sau 
economice a persoanelor şi a căror perturbare (defectare/deteriorare) sau distrugere ar 
avea un impact semnificativ într-un stat din cauza incapacităţii de a menţine funcţiile 
respective. IC se pot clasifica în mai multe categorii: infrastructuri critice naţionale 
(ICN), infrastructură critică europeană (ICE) şi infrastructura critică internaţională 
(ICI) (figura 1). IC cuprinde mai multe sectoare: energetic, transport, nuclear, apa, 
alimente, sănătate, finanţe, industrie chimică, spaţiu, instalaţii de cercetare, tehnologii 
informatice şi de comunicare, în conformitate cu  COM (2006) 787.

Deoarece infrastructurile au devenit domenii de maximă prioritate ale modului 
de viaţă al oamenilor, în cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România s-a 
constituit grupul de lucru INFRASTRUCTURA CRITICĂ (încă din anul 2008), 
care studiază modalităţile şi procedurile necesare pentru ca orice întreruperi sau 
manipulări ale IC să fie cât mai scurte, cât mai rare, gestionabile, izolate din punct 
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de vedere geografic şi să afecteze cât mai puţin posibil statele membre, cetăţenii 
acestora precum şi UE.

�

Figura 1. Tipuri de infrastructuri 

Analizând realizarea infrastructurilor critice din diferite ţări, am constatat că 
acestea satisfac anumite cerinţe în condiţii specificate sau pot reprezenta, totodată, şi 
mijloace active pentru îndeplinirea unor obiective stabilite.

În procesul realizării obiectivului, apare un decalaj între cerinţele impuse 
şi rezultatele obţinute în practică. Acest decalaj este cu atât mai mare cu cât trece 
mai mult timp între momentul stabilirii obiectivelor şi cel al obţinerii rezultatelor. 
El este o funcţie de cognoscibilitate, tehnologie şi de timp şi determină funcţionări 
imprevizibile şi chiar periculoase ale infrastructurii critice, atunci când apar factori 
perturbatori, care declanşează unele emanări energetice nedorite, afectând securitatea 
nu numai a personalului de exploatare şi mentenanţă al infrastructurii respective, ci şi 
a altor persoane aflate în zona de risc.

Ca urmare, este necesară abordarea specială a securităţii infrastructurii 
critice nu numai pe baza tehnicilor de fiabilitate şi viabilitate, ci şi a unor metode 
corespunzătoare caracterului integronic al conceptului Securităţii.

Securitatea IC (Sc) este atât o problemă socială, cât şi una funcţională şi 
decurge din pagubele materiale produse de lipsa de securitate a IC şi din implicaţiile 
sustragerii, denaturării şi disimulării informaţiilor aferente acesteia. De aici rezultă 
că problema securităţii IC este esenţială pentru societate şi pentru instituţiile statului, 
deoarece scopul realizării IC nu e obţinerea unei structuri în sine, ci acela de a proba, 
în orice condiţii, o capacitate operaţională ridicată de realizare a efectelor economico-
sociale prestabilite.

Capacitatea operaţională (Co) a IC reprezintă proprietatea acesteia de a-şi 
îndeplini obiectivul stabilit în anumite condiţii specificate.1 Aşadar, IC nu poate fi 
desprinsă de mediul în care funcţionează şi nu poate fi apreciată în afara destinaţiei sale, 
ci numai în strânsă legătură cu parametrii funcţionali ai acesteia şi cu caracteristicile 
ei de fiabilitate şi viabilitate deoarece acestea reprezintă o problemă de securitate.
<?> Eugen Siteanu, Naianu Bedros, Gheorghe Ilie, Fiabilitatea produselor tehnice, Editura AISTEDA, Bucureşti, 
2009, p. 123.

Legenda
Inf. – Infrastructuri; 
ICN – Infrastructuri critice 
naţionale; 
ICE – Infrastructura critică 
europeană; 
ICI - Infrastructura critică 
internaţională;
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Ca urmare, IC trebuie să îndeplinească patru cerinţe principale: 
- continuitatea conducerii (managementului) în scopul asigurării raţionalităţii 

acţiunilor;
- desfăşurarea în confidenţialitate a acţiunilor, pentru a-i preîntâmpina 

destabilizările sau acţiunile teroriste; 
- unitatea informaţională, pentru păstrarea caracterului unitar şi omogen al 

legăturilor şi fluxurilor informaţionale de conducere şi execuţie;
- flexibilitatea funcţională de comportament şi a reglajelor, pentru a întâmpina 

discontinuităţi funcţionale şi a le asigura dinamica, autoreglajul, adaptabilitatea, 
viabilitatea, logica sistemică a IC şi componenţa necesară îndeplinirii misiunilor în 
securitate.

Aceste cerinţe impun folosirea unor IIC şi sisteme de mare fiabilitate, care să 
funcţioneze şi în condiţii de excepţie, existenţa unor rezerve umane, informaţionale 
şi organizatorico-funcţionale pentru reconfigurare fizică şi parametrică, a unor 
mecanisme, tehnici şi măsuri speciale pentru a face faţă acţiunilor cu efecte 
periculoase (explozii, dezintegrări, degajări energetice, blocaje sau disfuncţiuni 
etc.), ceea ce determină pentru IC un comportament tolerant la acţiuni perturbatoare, 
nuanţat, în funcţie de un anumit risc raţional asumat (R) şi de preţul de cost posibil 
a fi suportat (C).

Fiabilitatea infrastructurii critice (F) este, în opinia unor autori2, capacitatea IC 
de a-şi îndeplini în mod corect funcţiunile, la un anumit moment sau într-o perioadă 
de timp dată, dacă ea este folosită în condiţiile pentru care a fost realizată şi este 
întreţinută şi reparată corespunzător.

Din definiţie se înţelege că fiabilitatea (figura 2) are două componente: siguranţa 
în funcţionare (S) şi mentenanţa (M), care, la rândul lor, depind de proprietăţile 
tehnologico-constructive şi de elementele de rezervare funcţională, precum şi de 
măsurile tehnico-organizatorice pentru restabilirea stării de funcţionare a sistemului.

FIABILITATEA

Siguranţa în funcţionare  
(S)

Mentenanţa  
(M)

Figura nr. 2. Componentele fiabilităţii (F) infrastructurii critice

Această dependenţă se poate exprima simbolic astfel: F=S+M            (1)
Totodată, fiabilitatea infrastructurii critice reprezintă efectul unui complex 

întreg de factori a căror influenţă se regăseşte atât în cadrul sistemelor componente, 
cât şi în interdependenţa dintre acestea. Dar, fiabilitatea poate impune modificări 
structurale ale unor (sub)sisteme sau schimbarea condiţiilor de funcţionare pentru 
2  Ibidem, p. 125.
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altele şi, de aceea, este necesar ca ea să fie abordată având în vedere toate aspectele, 
conexiunile, cauzele, factorii, efectele şi comportarea (sub)sistemelor, precum şi 
interacţiunile dintre acestea.

Ţinând cont de relaţia (1) şi de caracteristicile abordării sistemice a fiabilităţii, 
se poate scrie: 

                                  ∑
=

+⋅=
k

i
ii FFpF

1
' ,          (2)

unde: F = fiabilitatea infrastructurii critice (IC); 
          k – numărul sistemelor (IIC) componente;
          Fi – fiabilitatea sistemului (IIC)i;
          Pi – ponderea funcţională a sistemului (IIC)i;
          F’ – componenta datorată organizării sistemice a IC.
În consecinţă, fiabilitatea poate fi considerată drept o caracteristică de calitate 

a unui sistem, a unei IIC sau chiar a IC în ansamblul ei, determinată de influenţa 
tuturor sistemelor (subsistemelor) şi de sinergia infrastructurii critice (IC) (organizată 
sistemic), ceea ce ne conduce la câteva concluzii: 

nivelul fiabilităţii fiecărui sistem (IIC) influenţează nivelul fiabilităţii IC, cu o 
pondere egală cu ponderea sa funcţională;

un defect al unui sistem (IIC) produce un defect al IC; local, efectele defectelor 
pot fi diferite, însă la nivelul IC ele produc fie o întrerupere, fie o eroare funcţională 
exprimată de relaţia:

                                           ∑
=

⋅=
k

i
ij epeIC

1
,             (3)

unde: eICj – eroare funcţională j a IC; ei – eroarea funcţională a sistemului i 
care o produce pe „eICj”; pi – ponderea funcţională a sistemului (IIC)i.

Datorită dependenţelor ei tehnologice şi organizatorice, se poate conchide că 
nivelul fiabilităţii unei IC este determinat de costurile de realizare (Cr) şi de cele de 
exploatare (Ce).

Aşadar, se poate adopta o strategie de optimizare a dinamicii valorilor 
(costurilor) fiabilităţii IC, în funcţie de mărimea costurilor totale (Cr+Ce):

                                     Min[X(F)]=Cr(Fo)+Ce(Fo),               (4)
în care X(F) este nivelul costurilor fiabilităţii IC; Fo este fiabilitatea optimă.
Pentru IC se impune condiţionarea valorii fiabilităţii fiecărui sistem (IIC) de 

un cost propriu şi a valorii fiabilităţii IC atât de costurile sistemelor (IIC), cât şi de un 
cost propriu suplimentar, ceea ce se poate exprima printr-o funcţie de forma: 

                       X(F)=a0x0+a1x1+a2x2+ ...aixi ... +akxk,            (5)
unde: xi, i=0,1,....,k, reprezintă costurile specifice infrastructurii critice (i=0) şi 

sistemelor componente: i=1, ... , k, iar ai sunt ponderile funcţionale.
Rezultă că: 
                            X(Fo)=min(a0x0+a1x1+ ... +akxk),              (6)
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ceea ce nu implică minimul fiecărui xi.
Între calitatea şi fiabilitatea IC există o legătură organică care e determinată de 

ideea că prima dintre ele reprezintă ansamblul proprietăţilor care asigură funcţionarea 
(utilizarea) IC conform destinaţiei acesteia, iar a doua este capacitatea IC de a-şi 
păstra calitatea pe toată perioada de utilizare, adică fiabilitatea IC este calitatea IC 
extinsă în timp (calitatea în funcţie de timp).

În consecinţă, prin similitudine cu variaţia calităţii în funcţie de costurile 
de realizare şi cele de exploatare (utilizare), pentru IC nivelul fiabilităţii poate fi 
reprezentat ca în figura 3.

Figura 3. Dinamica fiabilităţii infrastructurii critice

Rezultă că valoarea optimă a fiabilităţii (Fo) este determinată de costurile 
minime, ceea ce implică o creştere a costurilor atât pentru IIC cu o fiabilitate mai 
mică decât fiabilitatea optimă (Fo), cât şi pentru cele cu o fiabilitate mai mare 
decât aceasta. Viabilitatea IC, inclusiv a IIC, reprezintă capacitatea acesteia de a-şi 
conserva proprietăţile (caracteristicile) când mărimile sale de intrare (inputurile) 
şi perturbaţiile interne sau externe produc schimbări ale condiţiilor proiectate. 
Schimbările pot fi interpretate ca nişte cazuri de excepţie (erori sau întreruperi de 
funcţionare). Rezultă că viabilitatea IC este proprie acelei IC care se poate adapta 
fie prin readaptare (reconfigurare), fie prin intermediul unei rezerve de funcţionare 
(figura 4).

VIABILITATEA IC
Readaptare 

(reconfigurare)  
(Ra)

rezervă de 
funcţionare  

(M’)

Siguranţa în funcţionare 
(S)

 

Cost de realizare (achiziţie) 

Cost de exploatare (mentenanţă) 
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Figura 4. Componentele viabilităţii IC

Aşadar, viabilitatea V se poate exprima prin relaţia:
 V=Ra+M’+S                            (7)

∑
=

+⋅=
k

i
ii VVqV

1
'

unde: k reprezintă numărul sistemelor (IIC) componente; qi este ponderea 
sistemului i; Vi – viabilitatea sistemului i; V’ este o componentă datorată organizării 
sistemice a IC.

Viabilitatea IC este o manifestare a calităţii IC; similară fiabilităţii, ea e 
dependentă de costuri.

Asemănător cu definiţia fiabilităţii, securitatea IC este capacitatea acesteia de 
a-şi conserva caracteristicile funcţionale sub acţiunea factorilor distructivi sau care-i 
produc mutaţii periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru oamenii din zona 
de risc.

SECURITATEA IC
Conservare

(remodelare) 
(Cv)

Readaptare 
funcţională (Ra)

Siguranţă în 
funcţionare (S)

Figura 5. Componentele securităţii IC

Securitatea (Sc) se poate exprima prin relaţia:
                                        Sc=Cv+Ra+S,           (8)
conform componentelor din figura 5 sau:

                                   ∑
−

=

+⋅=
nk

i
cii SSmSc

1
' ; n≤k,          (9)

unde: (k-n) este numărul sistemelor (IIC) care contribuie la securitatea IC; Si 
este securitatea sistemelor (IIC)i; mi este ponderea sistemului i; Sc’ este componenta 
datorită caracteristicilor de sistem ale IC.

S-a constatat că unele sisteme nu participă la realizarea efectivă a securităţii 
IC şi de aceea, dacă există n sisteme din acestea rezultă că securitatea fiecărui sistem, 
din cele (k-n) participante la securitatea IC, influenţează securitatea IC cu o pondere 
anumită, iar o infracţiune/excepţie sau o eroare a unui sistem ar putea determina o 
infracţiune pentru IC, provocându-i o eroare funcţională. De aceea, este necesară 
tratarea securităţii IC ca dependentă de infracţiuni, de erori funcţionale.

În mod similar fiabilităţii şi viabilităţii, securitatea IC depinde de costuri, faţă 
de care se poate stabili o valoare optimă (So), însă criteriul este, de această dată, mai 
complex şi reprezintă o corelaţie, un raport între cost şi risc.
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Pe baza teoremei lui Bayes pentru calcularea parametrilor securităţii prin 
desfăşurarea arborelui probabilistic al evenimentelor în sens invers şi simplificând 
problema3, se poate reduce analiza calitativă a securităţii IC prin rezolvarea 
funcţionalei de câştig (ESc) de forma:

ESc=max[0, (A-C(p)-p.w)],

unde: A este valoarea de optim economic; p este probabilitatea de fatalitate de 
producere a infracţiunii (excepţiei sau erorii) care destabilizează IC; C(p) este costul 
sistemului de securitate; w sunt pierderile suferite de IC în urma destabilizării.

Pornind de la această relaţie şi făcând câteva transformări4 se ajunge la relaţia:

W
dSo
CSod

=
)(

,

unde: So este valoarea optimă a securităţii IC; CSo este costul sistemului 
optim de securitate.

Figura 6. Dinamica funcţionalei infrastructurii critice (ESc)

Funcţionala infrastructurii critice (ESc) se poate reprezenta grafic (figura 6). 
Din acest grafic, se vede că funcţia z depinde de A şi de p, adică de riscul asumat prin 
proiectare (R):

z=A-[C(p)+p·w].
3 Eugen Siteanu, Naianu Bedros, Gheorghe Ilie, Fiabilitatea produselor tehnice, Editura AISTEDA, Bucureşti, 2009, 
p. 132.
4  Ibidem.
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După simplificări se obţine riscul: R=1-A
Ca urmare, jocul corelaţiilor dintre cost şi risc ar putea fi pus în evidenţă prin 

dinamica securităţii IC (figura 7).

Figura 7. Dinamica securităţii infrastructurii critice

Datorită perisabilităţii măsurilor şi mecanismelor specifice, infrastructurile 
critice sunt supuse la uzură şi îmbătrânire tehnologică şi morală, dar şi la presiuni 
cognitive de către cei interesaţi,îndeosebi de către terorişti. Prin urmare, mecanismele 
de securitate «îngheţate» sunt compromise, iar «spargerea» acestora este doar o 
problemă de studiu, timp şi bani din partea adversarilor sau teroriştilor.

Din analiza celor trei concepte (de fiabilitate, viabilitate şi securitate) se 
desprinde proprietatea securităţii de a integra în sfera sa fiabilitatea şi viabilitatea. 
Acest caracter integronic al securităţii se bazează pe următoarele aspecte:� asocierea 
conceptului de securitate a infrastructurii critice (IC) celui de calitate; caracteristica 
integratoare a IC privind funcţionarea, raportul energetico-informaţional şi 
capacitatea instructiv-educativă; pentru IC, ierarhizarea obiectivelor începe, 
obligatoriu, cu funcţionarea în securitate şi continuă, de la caz la caz, cu rezilienţa 
(capacitatea operaţională ca rezultantă a viabilităţii) sau disponibilitatea IC (ca 
rezultantă a siguranţei în funcţionare, a mentenabilităţii); generalizarea noţiunii 
de eroare ca efect al defectării, excepţiilor şi infracţiunilor; funcţionalilalea în 
securitate presupune şi impune IC fiabilitate şi viabilitate deosebite; existenţa, în 
cadrul IC, a unei interdependenţe între funcţionare, raportul energetico-informaţional 
şi capacitatea instructiv-adaptivă ale acestora; inexistenţa unor metode practice de 
tratare separată a aspectelor complexe de securitate; rezultatele practice obţinute 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010278

PUNCTE DE VEDERE

prin tratarea securităţii cu metodele şi tehnicile specifice fiabilităţii; generalizarea 
tehnicilor diferenţiale de realizare a  securităţii între prevenire, tolerare, respingere 
sau transparenţă; apariţia şi dezvoltarea rapidă a metodei toleranţei la erori, aparent 
transparentă la cauze, datorită mutării analizei şi deciziei de la intrarea IC la ieşirea 
lor; dezvoltarea tehnicilor de proiectare şi de realizare a calculatoarelor.

Prin asocierea conceptelor securitate-calitate şi a modelului cibernetic al 
optimului securităţii se asigură un caracter unitar şi universal tratării securităţii IC, 
pe baza primordialităţii sale ca parametru de calitate. Astfel, întreaga problematică 
se transferă în zona manifestărilor de ieşire ale infrastructurii critice datorită erorilor, 
dar fără diminuarea eficienţei studiului dependenţei cauzale.

Pe baza asocierii calitate-securitate, s-a putut determina modelul cibernetic al 
optimului securităţii IC, ţinând seama de structura acesteia şi de fluxul transformărilor 
defecte-excepţii şi infracţiuni în erori. Modelul impune cicluri de reglaje şi elemente 
cu eficacitate sporită (fig. 8).

Intrările în sistemul de optimalitate a securităţii sunt destinaţia, nivelul de risc 
asumat şi costurile, iar ieşirea este calitatea (nivelul erorilor).

În structura modelului infrastructurii critice pot fi reţinute două cicluri: primul, 
intern – de determinare a valorilor de reglaj, care se aplică la execuţie (utilizare), şi 
un al doilea, extern – după ce se cunosc rezultatele aplicării – valori cu care începe 
procesul de optimizare.

Figura 8. Modelul cibernetic al optimului securităţii infrastructurii critice
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În figură se observă următoarele bucle de reglaj:
- principală: de definire a caracteristicilor (parametrilor), cu alte trei bucle 

(pentru fiabilitate, viabilitate şi securitate);
- secundară: de reglare în exploatare;
- complementară: pentru strategia de reglaj;
- operaţională: pentru analiza erorilor. 
Avantajele unei asemenea abordări sunt următoarele:
- se evidenţiază legătura dintre fiabilitate, viabilitate şi securitate;
- se stabilesc traseele şi posibilităţile de reglaj;
- se poate controla raportul dintre nivelul de risc şi securitatea IC, dintre 

tratarea erorilor, stabilirea strategiei de reglaj şi costul activităţii, dintre elementele 
tehnologice şi cele organizatorice;

- oferă posibilitatea pătrunderii în esenţa conceptului de securitate şi 
demonstrează viabilitatea aplicării strategiei de toleranţă la erori.

Modelul din figură are un caracter de generalitate, domeniul de aplicare 
depăşeşte cadrul protecţiei informaţiilor.

Pornind de la relaţiile de aditivitate (1), (7) şi (8) şi ţinând cont de faptul că 
cele trei concepte (fiabilitate, viabilitate şi securitate) se comportă optimal în funcţie 
de risc şi cost, pe baza asocierii conceptului de securitate a IC, se poate conchide că 
integrarea realizată de securitate depăşeşte stadiul actual de cunoaştere a activităţilor 
de securitate şi cadrul protecţiei informaţiilor. Integrarea fiabilităţii şi viabilităţii în 
securitate se exprimă prin dependenţa specifică a sistemelor (IIC) şi conceptelor 
de organizarea superioară a IC pe o bază genetică întrucât toate cele trei concepte 
depind unul de celălalt atât existenţial, cât şi evolutiv.

Baza genetică este eroarea, iar teoria, metodologia şi practica fiabilităţii au 
tendinţe de generalizare sau generează elemente comune în definire şi dezvoltare 
(funcţia de încredere, regimurile critice, structurile de cauzalitate, metodele 
cibernetice şi analitice de fiabilitate, viabilitate şi securitate, strategiile de mentenanţă 
şi rezilienţă, previziunea şi estimarea comportării sistemice etc.).

Caracterul tolerant la erori şi reglajul probează o organizare asemănătoare şi 
un anumit tip de aport informaţional şi energetic.

Cele trei concepte îşi păstrează însă principalele manifestări de independenţă, 
formând în IC (cu deosebire în cele tehnice şi economice) un adevărat lanţ calitativ-
fiabil, viabil şi în securitate.

Integrarea acestor niveluri calitative reprezintă un proces de superizare, în 
sensul că mai multe caracteristici de fiabilitate conferă sistemului (IC) şi viabilitate, 
iar mai multe caracteristici de viabilitate oferă acestuia securitate.

Problema nu este însă exhaustivă, existând o mulţime de exemple când legătura 
fiabilitate – securitate este directă (cu preponderenţă la sistemele informatice).
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Informatizarea proceselor, inteligenţa artificială şi manifestările acesteia de tip 
expert sau neural conferă valenţe şi niveluri superioare de integrare – strict dedicate 
unor sisteme (IC) –, deci şi efecte de comportament particular.

În consecinţă, gradul de integrare al fiabilităţii şi viabilităţii în securitate este de 
tip aditiv, dar se conturează deja posibilităţile ca cercetările viitoare ale conceptului 
de securitate – desprins recent de dimensionarea sa minimală de efect al fiabilităţii – 
să stabilească forţe de legătură interioare tot mai puternice, cu efecte benefice asupra 
comportamentului adaptiv.

Drept forţă integratoare se recomandă toleranţa la erori, ca manifestare de 
calitate, demers necesar, în special în cazul IC, cu efect în timp real.

Prin urmare, o IC nu poate fi caracterizată ca SIGURĂ decât dacă este 
FIABILĂ şi VIABILĂ în acelaşi timp, datorită faptului că ea este compusă din 
elemente tehnice, informatice şi este de tip mixt (om-maşină).

În concluzie, considerăm că tratarea separată a IC (tehnică sau organizatorică) 
nu mai este posibilă. Totodată, se impun eforturi periodice de remodelare a IC, iar 
problema rezervelor trebuie extinsă de la rezerva de mijloace, materiale şi resurse 
umane la rezerva informatică, constând din strategii şi variante de management 
în funcţie de timp, situaţie, cost şi risc asumat, la variante organizatorice adaptate 
la situaţie (câştiguri şi pierderi) şi la resurse, precum şi la variante de realizare a 
viabilităţii IC pentru o mai mare stare de funcţionare în securitate.
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Raluca ANDRONACHE

Abstract

Fighting terrorism remains one of the biggest concerns at international 
and European level. The new trends of this phenomenon have raised new 
challenges for the authorities who have to deal now with apparently inoffensive 
actions which, under certain circumstances, can be part of a very dangerous 
process of violent radicalization, finalized sometimes with a terrorist act. 
Measures taken in order to preempt such situations have also the unfortunate 
effect of human rights violation, especially the one regarding the privacy. 
These days, the necessity of a balance between security and the protection of 
human rights is often stressed, especially by the European officials who are 
trying to find the proper way to do that.  

Cuvinte cheie: securitate, drepturi, cetăţeni, ordine, internaţională, terorism, 
restricţionare 

1. Critica premiselor

Strategia Europeană de Securitate cataloghează terorismul ca ameninţare 
strategică care are ca scop subminarea deschiderii şi toleranţei societăţii europene 
şi subliniază necesitatea utilizării unui complex de măsuri adaptate noilor provocări, 
aflate în permanentă modificare, pentru realizarea unei cooperări eficiente la nivel 
internaţional.

Acelaşi document menţionează răspândirea conceptului de bună guvernare, 
susţinerea reformelor sociale şi politice, confruntarea corupţiei şi abuzului de putere, 
instaurarea supremaţiei legii şi protejarea drepturilor omului ca fiind principalele 
modalităţi de consolidare a ordinii internaţionale.

Condiţionarea demersurilor din domeniul securităţii, inclusiv din spaţiul 
combaterii terorismului şi extremismului, de respectarea drepturilor omului 
a diferenţiat constant poziţia europeană de cea americană, mai ales în ceea ce 
priveşte abordarea extinsă a conceptului de război împotriva terorii, de război 
împotriva terorismului. Impactul atentatelor de la 11 septembrie 2001 a determinat 

TERORISM, RESTRICŢIONARE, 
SECURITATE. CONDIŢIONĂRI  

ŞI EFECTE
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adoptarea, în perioada imediat următoare incidentului, a unor măsuri care au neglijat 
repercusiunile asupra drepturilor omului, acţiunea fiind centrată pe construirea unui 
răspuns prompt şi de anvergură la un atac fără precedent. În viziunea americană, 
prevenirea şi combaterea terorismului trebuiau făcute cu orice preţ, invocându-se 
excepţia de siguranţă naţională, când era necesar.

Analizând acest subiect, Comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul 
Consiliului Europei a ajuns la concluzia că libertatea a fost afectată în lupta împotriva 
terorismului declanşată după 11 septembrie 2001, deciziile guvernelor în vederea 
îmbunătăţirii securităţii subminând principiile drepturilor omului pe baza unor 
argumente eronate. Acum este momentul revizuirii paşilor făcuţi în acel context, 
pentru a colecta, analiza, păstra şi utiliza datele personale, deoarece protecţia acestora 
este crucială pentru protejarea valorilor democratice fundamentale, fiind necesară 
reafirmarea principiilor drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului 
şi criminalităţii organizate. A restrânge, adesea excesiv, drepturile şi libertăţile 
cetăţeanului, pe motiv că recrudescenţa fenomenului terorist impune acest lucru, nu 
este de natură să soluţioneze nici ameninţarea teroristă, nici securitatea persoanei, a 
proprietăţii şi a instituţiei. Dimpotrivă, astfel de restrângeri nu fac altceva decât să 
ducă la îndeplinirea obiectivelor urmărite de organizaţiile şi reţelele teroriste. În fond, 
teroriştii nu-şi propun altceva decât să terorizeze indivizii, populaţia şi guvernele, 
prin toate mijloacele posibile, inclusiv prin determinarea guvernanţilor să restrângă 
cât se poate de mult drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

Statele ar trebui să justifice într-o manieră relevantă orice limitare sau 
încălcare a dreptului la viaţă privată, având în vedere că cetăţenii sunt în pericol de 
a fi monitorizaţi şi suspectaţi că reprezintă ameninţări din sfera extremismului sau 
terorismului pe baza unor profiluri ineficiente şi relative realizate de un calculator. O 
astfel de abordare poate genera un real risc la adresa securităţii, prin discriminarea şi 
izolarea anumitor grupuri, ceea ce va conduce inevitabil la poziţionarea acestora în 
opoziţie faţă de societate, cu toate consecinţele aferente. 

Opinia Comisarului European este susţinută şi de alţi experţi în domeniu, 
printre care Raportorul special al ONU pe probleme legate de drepturile omului, care 
a semnalat Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva importanţa creării 
unui cadru adecvat la nivel internaţional care să contribuie la verificarea oportunităţii, 
proporţionalităţii şi modului de punere în aplicare a măsurilor de securitate care pot 
aduce atingere dreptului la viaţă privată. De asemenea, a încurajat Comitetul pentru 
Drepturile Omului – organism independent care verifică respectarea Convenţiei 
Internaţionale a Drepturilor Civile şi Politice – să elaboreze o declaraţie privind 
scopurile adecvate limitării acestui drept.

Respectarea drepturilor omului în derularea acţiunilor necesare prevenirii şi 
combaterii terorismului nu este însă un deziderat facil. Mai ales acum, când una 
dintre modalităţile actuale de manifestare a fenomenului – radicalizarea pe baza 
ideologiei unei organizaţii teroriste, a mesajelor radicale fundamente pe concepte 
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religioase sau prin solidarizare cu persoane aflate în situaţii nefavorabile (ex. situaţia 
din Teritoriile Palestiniene, Afganistan sau Irak) – a condus la crearea unui nou profil 
al teroristului, precum şi la extindrea gamei de activităţi care ar putea fi încadrate în 
categoria de risc.

În ultimii ani, a crescut în mod alarmant numărul cetăţenilor occidentali 
radicalizaţi, în special cei aparţinând celei de a doua sau a treia generaţii de imigranţi. 
Activităţile cuprinse în procesul de radicalizare sunt numeroase şi diferă de la un 
caz la altul: subiectul poate participa la slujbe religioase cu mesaj radical cu care 
se poate identifica, alăturându-se ulterior unui grup cu aceleaşi opinii; tehnologia 
modernă permite dismeniarea ideilor radicale prin intermediul internetului, cu o 
celeritate şi eficacitate greu de estimat etc.. În general, imigranţii tineri care aparţin 
unei culturi diferite de cea a ţării gazde întâmpină dificultăţi de adaptare şi integrare 
socială, nereuşind să se regăsească în conceptele promovate de propria comunitate, 
dar neputând să îmbrăţiseze pe deplin nici ideile şi principiile societăţii occidentale. 
Aceştia şi tinerii veniţi la studii sunt ţintele cele mai vulnerabile. Aderarea la un grup, 
afilierea la o idee care le oferă un scop, o motivaţie, o apartenenţă, le imprimă vieţii 
o anumită ordine este văzută de aceştia ca o salvare, ca singura cale de urmat pentru 
a avea cât de cât o importanţă şi a obţine o identitate.   

2. Moralitatea radicalizării

Noua Strategie Naţională de Securitate a SUA semnalează o reorientare 
a politicii americane în ceea ce priveşte combaterea terorismului, determinată 
tocmai de necesitatea de adaptare la noile forme de manifestare a fenomenului. Se 
subliniază faptul că lupta împotriva terorismului, ca tactică, nu constituie o prioritate 
pentru Administraţia americană, cum nici religia islamică sau oricare altă religie nu 
reprezintă un pericol care trebuie contracarat. Adminsitraţia Obama respinge ideea 
războiului împotriva terorii, principiu coordonator al politicii externe ale lui G.W. 
Bush, păstrându-şi dreptul de a combate organzaţia Al Qaida şi afiliaţii acesteia. 
Marea noutate în domeniul terorismului este dată de includerea, ca prioritate 
de securitate naţională, a combaterii radicalizării care a condus la amplificarea 
terorismului de factură autohtonă – homegrown terrorism. Este evitat termenul 
islamic, deşi toate incidentele recente se bazează pe parcurgerea de către cetăţeni sau 
rezidenţi americani sau occidentali a unui proces de radicalizare iniţiat de elemnete 
extremiste de sorginte islamică, sau pe baza ideologiilor unor organizaţii teroriste 
islamice şi chiar prin solidarizare cu musulmani implicaţi în conflicte cu Occidentul:

- incidentul de la 1 mai, în care americanul de origine pakistaneză, Faisal 
Shahzad, a încercat să arunce în aer Times Square din New York;

- tentativa de aruncare în aer a cursei Amsterdam – Detroit (25 decembrie 
2009) de către nigerianul Farouk Umar Abdulmutallab, radicalizat pe timpul studiilor 
efectuate în Marea Britanie;

- atacul de la baza militară de la Fort Hood, declanşat de medicul psihiatru 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010284

PUNCTE DE VEDERE

de origine musulmană al bazei, Hasan Nidal, care şi-a manifestat solidaritatea cu 
musulmanii din zonele de conflict unde erau prezenţi militarii americani.

În toate cazurile, apare un element comun: implicarea de natură morală a 
unui imam, cetăţean american, de origine yemenită, Anwar al-Awlaki. Numele lui 
a fost menţionat prima dată chiar în ancheta atentatelor de la 11 septembrie, mai 
multe indicii atestând că al-Awlaki a fost ideologul care trebuia să menţină vii ideile 
insuflate în procesul de radicalizare pentru trei dintre atentatori, în timpul petrecut de 
aceştia în SUA înaintea atentatelor. Implicarea sa efectivă în acele evenimente nu a 
putut fi dovedită, dar specialiştii în domeniu au început să tragă semnale de alarmă 
cu privire la impactul pe care îl poate avea un lider spiritual cu vederi radicale şi 
periculozitatea întregului concept de radicalizare, derulat în interiorul unei societăţi 
occidentale. Reapariţia numelui său în cele mai recente cazuri de terorism din SUA 
reprezintă o confirmare clară a riscului ridicat al acestui fenomen şi dovada clară a 
posibilităţii finalizării unui astfel de proces printr-un atentat terorist. 

Tot ceea ce a făcut imamul a fost să ţină predici şi să disemineze, prin 
intermediul internetului, mesaje în care interpreta precepte religioase conform 
vederilor sale radicale, prezentând violenţa ca o îndatorire religioasă. Predica cea 
mai impresioanantă a lui al-Awlaki – „Constanţi în drumul către Jihad” –, care are 
la bază cartea din 2005 a lui Yousef Ayyiri, fondatorul Al Qada din Arabia Saudită, 
poate fi considerată cartea de temelie a radicalizării, în care explică ideologia Al 
Qaida într-o engleză colocvială, în stil occidental uşor de parcurs tocmai de subiecţii 
pasibili a fi incluşi într-un proces de îndoctrinare extremistă. 

Lipsa unei catalogări riguroase a faptelor presupuse de un proces de radicalizare, 
a unei identificări a tipurilor de îndoctrinări care generează riscuri conexe terorismului 
şi a unui mecanism unanim acceptat de departajare a activităţilor care se înscriu în 
categoria de risc terorist fac ca monitorizarea, prevenirea şi combaterea radicalizării 
să fie foarte dificil de realizat.

Principala problemă este dată de caracterul predominant relativ al activităţilor 
de radicalizare, întreg parcursul unui proces depinzând de factori care produc 
diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte rezultatul final. De exemplu: participarea 
la dezbateri/predici cu accente radicale cu privire la conflictul arabo-palestinian 
sau situaţia din Afganistan în care este criticat modul de implicare occidental şi 
sunt prezentate suferinţele şi umilinţele îndurate de musulmani, fiind subliniată 
importanţa solidarizării cu aceştia, poate determina o schimbare radicală şi genera 
debutul unei revolte care reclamă o finalitate palpabilă (act terorist) pentru anumite 
persoane, în timp ce pentru altele poate reprezenta doar o simplă discuţie despre 
politică. Situaţia este influenţată de background-ul participantului, de iscusinţa şi 
elocvenţa vorbitorului, de anvergura evenimentelor care se derulează în acel moment 
etc. Dificultatea sancţionării unor astfel de fapte este dată tocmai de imposibilitatea 
demonstrării pericolului social din cauza finalităţii incerte. 

3. Efectul de bumerang al monitorizării radicalizării
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Tot din această perspectivă, măsurile care vizează combaterea radicalizării 
islamice sunt percepute ca posibile încălcări ale drepturilor omului. Este necesară 
monitorizarea anumitor indivizi şi activităţi despre care nu se deţin date certe că ar 
ridca vreun pericol, realizându-se implicit  supravegherea unei întregi comunităţi. Dar 
nu toţi membrii comunităţii sunt radicalizaţi sau supuşi unui proces de radicalizare.

Consiliul UE a propus înfiinţarea unei baze de date comunitare unde să fie 
incluse informaţii privind persoanele cu risc de radicalizare, fiind incluşi activiştii 
politici de stânga şi de dreapta, islamiştii, naţionaliştii şi cei care militează împotriva 
globalizării. Parlamentarii europeni au reacţionat prompt, semnalând grava încălcare 
a dreptului la viaţă privată, prin crearea unui asemena instrument care nu beneficiază de 
o delimitare clară a acţiunilor şi persoanelor care pot constitui obiectul monitorizării. 
De asemenea, există o problemă şi în ceea ce priveşte protecţia datelor personale, 
pentru că nimeni nu a impus o anumită conduită statelor membre cu privire la durata 
stocării datelor sau a posibilităţii utilizării lor în raport cu terţe părţi.

Poziţia parlamentarilor europeni a fost cu atât mai vehementă cu cât Parlamentul 
European a respins în luna februarie a.c. un acord cu SUA privind accesul la datele 
bancare ale cetăţenilor europeni în cazurile suspecte de conexiuni cu finanţarea 
terorismului tocmai din raţiuni privind protecţia datelor personale. În prezent, 
Comisia Europeană a finalizat o nouă formă a acordului pe baza solicitărilor cu 
privire la respectarea acestui drept, care va fi supusă din nou aprobării parlamentare.

Dreptul la viaţă privată reprezintă şi subiectul unor dezbateri aprinse privind 
scanerele corporale din aeroporturi. Comisia Europeană a făcut o declaraţie cu 
privire la existenţa unor probleme legate de sănătate, încălcarea drepturilor omului 
şi costuri, urmând a realiza un raport final în aprilie 2011. În prezent, nu există o 
abordare unitară europeană în domeniu, statele membre având dreptul să utilizeze 
astfel de echipamente pentru o perioadă de probă de 18 luni. Ele sunt deja puse 
în funcţiune pe aeropoturile din Londra şi Amsterdam, dar lipsa unor norme clare 
privind operarea lor a condus la apariţia unor incidente. Parlamentarii europeni cer 
analizarea riguroasă a eficienţei acestora ca măsură de securitate suplimentară în lupta 
împotriva terorismului şi derularea acţiunilor necesare limitării încălcării drepturilor 
omului prin utilizarea lor, existând o opoziţie clară stocării datelor sau realizarea de 
fotografii a imaginilor scanate. În acest context s-a vorbit despre un război ridicol dus 
cu teroriştii care reuşesc să eludeze toate măsurile noi de securitate, generând altele 
şi modificând astfel societatea în care trăim prin pierderea principiilor şi valorilor 
europene în încrâncenarea de a limita riscul terorist cu orice preţ.

Una dintre modalităţile prin care teroriştii urmăresc să-şi atingă obiectivele 
este instaurarea unui sentiment de panică şi nesiguranţă în rândul populaţiei care să 
determine crearea unei presiuni asupra guvernanţilor pentru a lua o decizie politică 
conformă cu dezideratele teroriste. Nimeni nu contestă necesitatea monitorizării 
persoanelor şi activităţilor care ar putea conduce la comiterea de noi atentate teroriste, 
dar unde ne oprim? 
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4. Şi-au atins teroriştii deja scopul?

Persoane nedeclarate vinovate sunt monitorizate, dreptul la viaţă privată 
este încălcat frecvent, controalele din aeroporturi sunt din ce în ce mai drastice şi 
umilitoare, oamenii sunt priviţi cu suspiciune, obligaţi să se descalţe, să-şi golească 
buzunarele, să se lase percheziţionaţi. Unii sunt chiar marginalizaţi pe criterii etnice 
sau religioase, iar simbolurile religioase sunt profanate în încercări disperate de a 
protesta faţă de o realitate care nu convine nimănui.

Analizând aceste argumente, oricât de neplăcut ar fi, ar trebui să recunoaştem 
că teroriştii ar putea să-şi asume o victorie parţială. Nu au reuşit să determine 
deciziile politice pe care le doreau, dar au reuşit să ne afecteze valorile, principiile 
findamentale ale societăţilor democratice şi menţină un nivel mediu de teroare inclusiv 
prin măsurile luate de autorităţi pentru prevenirea şi combaterea acţiunilor lor. Cu 
alte cuvinte, teroriştii îi determină pe cei care luptă împotriva lor să le îndeplinească 
obiectivele, să fie, adică, „instrumentele” lor în terorizarea populaţiei.

În prezent, nu există o definiţie unanim recunoscută a terorismului, iar 
fenomenul radicalizării pe baza unor ideologii teroriste reprezintă o noţiune şi mai 
dificil de definit. Putem aspira la o enumerare cît mai clară şi restictivă a faptelor care 
sunt conexe acestui fenomen şi care ar trebui monitorizate şi sancţionate, dar şi acest 
lucru este foarte greu de realizat. 

Concluzie

În prezent, comunitatea internaţională şi cea europeană resimt din ce în ce 
mai acut nevoia reanalizării paşilor făcuţi în doemniul combaterii terorismului, într-o 
manieră argumentată şi obiectivă, pentru a putea fi identificate măsurile optime pentru 
a obţine efectul maxim în domeniul securităţii, fără încălcarea drepturilor omului sau 
cu limitări minime ale acestora în situaţii speciale.   

Recunoaşterea gradului ridicat de pericol reprezentat de ameninţările 
asimetrice – terorism, criminalitate organizată, proliferarea armelor de distrugere 
în masă etc. – şi implicarea europeană în lupta internaţională împotriva acestor 
fenomene nu trebuie să împiedice afirmarea constantă a principiilor europene şi a 
drepturilor omului. La urma urmei, pentru a-l proteja pe om, nu trebuie să-l terorizezi 
cu restricţionări şi îngrădiri de tot felul, care nu sunt cu nimic mai prejos decât cele 
pe care le întreprind teroriştii. Marea tragedie a acestor vremuri este tocmai aceea că 
terorismul a generat un sistem de efecte teroriste sau terorizante, cu evoluţii adesea 
imprevizibile şi comportamente ciudate în bifurcaţii.  
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Abstract

Trăim într-un spaţiu fizic şi, deopotrivă, într-un spaţiu virtual. Spaţiul 
fizic, fragmentat excesiv, continuă să fie fragmentat excesiv, în timp ce spaţiul 
virtual, spaţiu al nimănui, începe să se transforme din „ocean informaţional” 
în univers fractal, multidimensional, cu geometrie variabilă. Nicio putere – 
mare sau mică, emergentă sau matură, desăvârşită şi recunoscută – nu va putea 
să nu se raporteze la cele trei dimensiuni ale arhitecturii sale: geopolitică, 
geoeconomică şi geostrategică. Aceste dimensiuni se vor regăsi, din ce în ce 
mai substanţial, în arhitecturile de securitate ale fiecărei ţări, dar mai ales în 
relaţiile dintre ele. Pe baza celor trei coordonate esenţiale, vor fi reconfigurate 
atât suporturile de putere, cât şi cele de control al puterii. În cele din urmă, 
spaţiul geografic şi cel complementar lui – spaţiul virtual – vor impune omului 
măsura şi limitele propriei sale deveniri

Cuvinte cheie:  geopolitică, geoeconomie, geostrategie, fluiditate, nonpolare, 
postconflict

1. Flexibilitatea geopolitică

Odată cu globalizarea, deschiderea pieţelor şi înflorirea economiilor naţionale, 
remarcăm producerea unor modificări ale obiectivelor şi teoriilor comerciale 
mondiale. În această perioadă, comerţul liber este considerat în general un lucru 
pozitiv, şi există mereu o competiţie pentru a ajunge în poziţii mai avansate. E posibil 
ca acest concept să fie mai puternic decât însăşi realitatea. Este întocmai precum 
jocul sumei zero; adică obţinerea de profit de către o piaţă presupune eliminarea 
concurentului; astfel se evidenţiază abordarea geoeconomică atentă a politicilor 
comerciale recente ale Americii. Diplomaţia economică prezentată de ultimii lideri 
americani este un mod de gândire ce are drept obiectiv îndepărtarea unor pieţe 
concurente, folosindu-se pentru aceasta de toate posibilităţile internaţionale şi de 
influenţa mondială. Şi europenii, urmându-i pe americani, adoptă aceeaşi tendinţă. 

GEOPOLITICA, GEOSTRATEGIA 
ŞI GEOECONOMIA ÎN DINAMICA 
RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr.  3/2010288

PUNCTE DE VEDERE

Ei au călătorit la Tokio, Riadh, Moscova şi i-au prezentat pe unii şefi de stat drept 
reprezentanţi ai unor companii. Franţa în special şi-a prezentat preşedintele drept 
reprezentant al companiilor franceze; totodată, cancelarul german şi vicepreşedintele 
italian nu au ezitat nici o clipă în ceea ce priveşte semnarea de contracte ce vizau 
interesele economice şi comerciale ale ţării lor înafara graniţelor. Este interesant 
că, date fiind toate acestea, s-a declanşat o competiţie dură între ţările puternice, 
industrializate, pentru cucerirea pieţelor profitabile din Orientul Mijlociu, insistându-
se mai ales pe vânzarea de facilităţi şi echipamente militare, care implică profit 
considerabil. Şi aceasta în condiţiile în care, în raport cu trecutul, procesul actual 
al transformărilor mondiale nu oferă un climat propice conflictelor militare şi ar fi 
interesant ca politicienii din Orientul Mijlociu să accepte acest adevăr strategic şi 
să nu confunde tacticile unor ţări cu strategiile acestora. În acest sens, până acum, 
două ţări – Franţa şi Rusia – au reuşit, într-o mai mare măsură decât alte state, să 
exploateze vidul geopolitic din Orientul Mijlociu pentru a-şi îndeplini propriile 
obiective geoeconomice. Aceste evoluţii ne demonstrează o realitate, şi anume că la 
ora actuală se conturează pe scena mondială patriotismul economic. 

Astfel, europenii au reuşit să ajungă la un acord în ceea ce priveşte strategia 
geoeconomică. Inexistenţa unei singure uniuni la nivel european a făcut ca marile 
puteri comerciale concurente să obţină din partea lor anumite privilegii. La începutul 
secolului XXI, strategia geoeconomică ajunge la cel mai înalt nivel al său, în calitate 
de instrument de punere în operă a politicii statelor, ceea ce produce o ruptură 
fundamentală de trecut. Geoeconomia nu a jucat un rol în configurarea statelor. Unele 
aspecte de extindere sunt în legătură cu factori importanţi în determinarea puterii, ca 
suport economic. Tot în această perioadă are loc un proces amplu de completare 
şi chiar de înlocuire a strategiilor militare cu strategii economice, care au devenit 
prioritare în perioada ce a urmat Războiului Rece.

Obiectivul strategic final al statelor occidentale este obţinerea puterii 
economice. Considerăm că apariţia abordărilor geoeconomice corecte reprezintă cel 
mai înalt nivel raţional al armonizării între naţiuni.

În statele comerciale dezvoltate, geoeconomia, ca fenomen caracterizat prin 
fluiditate, a apărut cu scopul de a acoperi noul climat de competiţie. Este, totodată, 
un mod de a analiza politicile internaţionale ale celor mai multor puteri occidentale.

Într-o lume în care statele caută un spaţiu nou pentru manevrele ce le desfăşoară, 
abordarea geoeconomică oferă un canal generos şi foarte util pentru înţelegerea 
problemelor internaţionale.1

Este o realitate geografică faptul că nici o altă ţară a lumii nu a depins mai 
mult decât Rusia de geopolitică în ceea ce priveşte direcţiile politicii sale externe. 
Atât în epoca fostei URSS, cât şi după Războiul Rece, inclusiv în secolul XXI, liderii 
politicii ruse au fost nevoiţi să ţină cont de aceasta. 

Rusia este un teritoriu continental, compact, extrem de vast şi foarte variat în 
ceea ce priveşte structura geografică şi umană. Acest teritoriu ocupă poziţia centrală 
1  Ezzatollah Ezzati, Geopolitica în secolul XXI, Editura Top Form, Bucureşti, 2010, pp.88/89
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a Eurasiei şi de aceea are o poziţie defensivă. În perioada Războiului Rece, fosta 
URSS încerca, ţinând cont de raportul mondial de forţe, să îşi stabilească drept 
unul din obiectivele strategice expansiunea teritorială, pentru a se apropia cât mai 
mult de oceanele calde şi a elimina astfel această situaţie nefavorabilă. Însă, ambele 
superputeri – Rusia şi SUA – au ajuns într-un impas strategic, găsind, ca soluţie de 
ieşire din aceasta, producerea unor schimbări în structura ordinii mondiale. Astfel, 
URSS şi-a revizuit obiectivele strategiei geopolitice, rezultatul fiind tocmai ceea 
ce numim prăbuşirea comunismului. O parte covârşitoare a problemelor Rusiei 
reprezintă o moştenire a geografiei şi istoriei sale. Aspectul cel mai important este dat 
de faptul că politicienii Rusiei nu mai doresc să utilizeze acelaşi abecedar învechit, 
tradiţional, în vederea soluţionării problemelor geopolitice. Obiectivul propus este 
realizarea unui studiu şi a unei analize a infrastructurii gândirii geopolitice a viitorilor 
lideri ai Rusiei, având în vedere şi rolul pe care îl va juca geoeconomia în secolul 
XXI. Consecinţa poziţiei geopolitice a Rusiei este faptul că politica externă a acestui 
stat urmăreşte mai multe direcţii, ajungând ca, într-o formă sau alta, să se folosească 
de toate popoarele comunităţii mondiale ca o necesitate obiectivă. Prin urmare, orice 
încercare de a acorda prioritate în relaţiile sale unei singure părţi, grup, sau ţară 
contravine intereselor naţionale şi structurii sale de stat. Este adevărat că problema 
organizării priorităţilor geopolitice a multor ţări este dreptul lor legitim, însă dacă 
Rusia doreşte să acţioneze ca o mare putere pe scena mondială, acest lucru nu este 
valabil în cazul său.  

Un cetăţean obişnuit al Rusiei nu crede că ţara sa îşi va menţine statutul de 
mare putere, deoarece rezultatele sondajelor efectuate în rândul populaţiei Rusiei 
în anii 1989 şi 1994 arată că percepţia unui ţel naţional comun s-a estompat mult în 
ultimii ani. La sondajul din 1989, 40 % dintre respondenţi au ales pentru întrebarea 
„Care este principala responsabilitate asumată de Rusia?” varianta de răspuns 
„Prosperitatea materială”. În 1944, la o întrebare oarecum asemănătoare cu aceasta,  
varianta „Ordine şi lege” a obţinut doar 20% din răspunsuri.

Prăbuşirea URSS în 1992 a primit într-un clasament al „celor mai importante 
evenimente ale secolului XX” locul 3. Pe primul loc s-a aflat cel de-al Doilea Război 
Mondial, iar al doilea a fost ocupat de Revoluţia din octombrie 1917. Un număr redus 
de respondenţi şi-a exprimat aprobarea pentru căderea URSS.

Toate realităţile indicate de sondaje par să se rezume la aceea că societăţii 
ruse îi lipsesc în perioada recentă teoriile pozitive, care să atragă o parte importantă 
a populaţiei. Acest lucru înseamnă oare că relaţiile externe ale Rusiei şi punctele de 
vedere mondiale sunt total imprevizibile? Răspunsul depinde de o forţă puternică, 
pe care unii ar putea-o numi „flexibilitatea geopolitică”. Aşa cum creierul uman 
controlează reacţiile corpului chiar şi în cazul unei tulburări a creierului, o flexibilitate 
geopolitică determină reacţii coordonate chiar şi în cazul absenţei unui program 
politic stabil.  

Structurile compuse în curs de transformare ale lumii înconjurătoare generează 
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astfel de răspunsuri, fapt care se poate datora şi unor posibile fenomene interne.
Flexibilitatea geopolitică poate chiar să dea naştere unei halucinaţii similare 

cu durerea imaginară resimţită de cei care ori au senzaţia unui membru lipsă ori, în 
cazul amputării unui membru, au senzaţia de durere a membrului amputat. Pentru 
cei care cărora nu le plac analogiile anatomice, această problemă poate avea un 
alt înţeles. Într-o situaţie în care ideile care se referă la circumstanţe viitoare sunt 
contradictorii şi antagoniste, cea mai puternică ideologie capabilă să mobilizeze 
indivizii şi interesele aparţine gândirii naţionaliste.2

 2. Configurarea geopolitică, geostrategică şi geoeconomică a relaţiilor 
internaţionale în etapa post-bipolară

 
Principala caracteristică a relaţiilor internaţionale în secolul al XXI-lea este 

non-polaritatea: o lume dominată nu de unul, două sau mai multe state, ci de zeci 
de actori cu putere diferită. Această tendinţă este în sine o ruptură profundă faţă 
de epocile anterioare. În prima parte a secolului al XX-lea, avem o distribuţie 
multipolară a puterii, urmată de ascensiunea unui sistem de relaţii internaţionale 
dominat de două superputeri (o epoca bipolară). Sfârşitul Războiului Rece şi 
disoluţia Uniunii Sovietice anunţă începutul unipolarităţii, un sistem internaţional 
dominat de o hiperputere - Statele Unite. La o primă vedere, lumea de astăzi pare să 
fie multipolară. Principalele puteri (China, Uniunea Europeană, India, Japonia, Rusia 
şi Statele Unite), la un loc, reunesc cam jumătate din populaţia globului, 75% din 
PIB-ul global si 80% din cheltuielile destinate apărării. 

Totuşi, aparenţele sunt înşelătoare. Lumea de astăzi diferă substanţial de ceea 
ce numim un sistem multipolar clasic, pentru că observăm o dispersare fără precedent 
a puterii către numeroşi centri de putere, dintre care doar o mică parte sunt state. Intr-
adevăr, o emblemă a noii lumi este aceea ca statele-naţiuni şi-au pierdut monopolul 
asupra puterii şi capacităţii de a influenţa singure dinamicile globale. Autoritatea şi 
puterea statelor este astăzi împărţită cu actorii principali ai globalizării: organizaţii 
globale şi regionale, ONG-uri, corporaţii internaţionale. Totuşi, Statele Unite rămân 
încă cea mai compactă concentrare de putere. Cheltuielile lor militare se ridică la mai 
mult de 500 de miliarde de dolari anual, dispun de cea mai modernă armată din lume 
şi de cea mai dezvoltată economie. 

Dar această realitate nu trebuie să ascundă declinul poziţiei Statelor Unite în 
lume, iar un declin relativ al puterii atrage o scădere semnificativă a independenţei şi 
a influenţei sale globale. Deşi PIB-ul SUA reprezintă încă 25% din cel global, totuşi, 
acest procent va scădea încet, dar sigur, dacă avem în vedere ritmurile de dezvoltare 
a economiilor asiatice, cu o rată de creştere de 2-3 ori mai mare decât cea a Statelor 
Unite. Primatul Americii este contestat şi în domeniul eficienţei militare: a aloca 
bugete imense apărării nu înseamnă o securitate absolută. Momentul 11 septembrie 
a arătat cum o organizaţie teroristă poate cauza, cu investiţii minimale, niveluri 
2 Susan Strange, The Diffusion or Power in the Wold, Cambridge University Press, 1996, p.2
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de distrugere de mare amploare. Multe dintre inovaţiile tehnologice de ultimă oră 
ale armatei SUA au o utilitate redusă în contextul campaniilor de insurgenţă şi de 
gherilă urbană. În era nonpolarităţii, puterea şi influenta vor fi din ce în ce mai puţin 
intercondiţionate. 

În cele din urmă, China, şi nu America este statul cu cea mai mare capacitate 
de a influenţa ambiţiile nucleare ale Coreei de Nord. Mai mult, presiunea exercitată 
de Washington pentru a forţa Teheranul să renunţe la programul său nuclear a fost 
subminată de opoziţia constantă a Rusiei şi a Chinei faţă de impunerea unui regim 
de sancţiuni mai dur. Charles Krauthammer scria acum mai bine de 20 de ani despre 
ceea ce el a numit “momentul unipolar”. In anii ‘90 supremaţia SUA era reală. Dar 
nu a durat decât 15-20 de ani. În termeni istorici, a fost doar un moment: “Fără nici o 
îndoială că multipolaritatea va succede momentului unipolar. In cel mult o generaţie, 
vor exista puteri care vor egala Statele Unite, iar lumea va avea o configuraţie 
foarte asemănătoare epocii de dinaintea Primului Război Mondial (cu riscurile şi 
instabilităţile sale, cu predispoziţia unui război generalizat între marile puteri)”. 
Generic însă, asta nu s-a întâmplat. Deşi astăzi antiamericanismul este larg răspândit, 
nici o mare putere rivală sau coaliţie de mari puteri nu a contestat deschis SUA, 
altfel decât la nivel declarativ; nu exista un pol compact al marilor puteri care să 
balanseze ca atare puterea SUA. În parte pentru că există un imens decalaj de putere 
între SUA şi oricare potenţial rival. În timp, state precum China pot ajunge la un PIB 
comparabil cu cel al Statelor Unite. 

Dar, în cazul Chinei, acest rezervor de bunăstare va fi cu siguranţă absorbit 
de imensa sa populaţie şi nu va putea fi utilizat pentru finanţarea unor angajamente 
globale comparabile cu cele pe care America şi le asumă astăzi. În plus, menţinerea 
stabilităţii şi a coeziunii politice interne nu va fi o sarcină uşoară. India se confruntă 
cu o provocare demografică similară, iar progresul său economic este subminat de 
prea multă birocraţie şi de o infrastructură insuficient dezvoltată. 

Uniunea Europeană are astăzi un PIB mai mare decât cel al Statelor Unite, 
dar este încă foarte departe de capacitatea de acţiune unitară a unui stat-naţiune (UE 
rămâne un conglomerat de interese naţionale divergente). 

Rusia pare să-şi asume un rol de contrapondere la puterea SUA, dar are o 
economie instabilă. Pe de alta parte, nici comportamentul SUA nu a încurajat un 
astfel de răspuns. Asta nu înseamnă că SUA, în timpul mandatului preşedintelui 
George W. Bush, nu au alienat alte naţiuni; ba dimpotrivă. Totuşi, politicile SUA 
nu au determinat state esenţiale pentru stabilitatea globală să vadă America ca 
pe o ameninţare vitală pentru interesele lor naţionale. În plus, toate marile puteri 
ale momentului depind de integrarea în sistemul internaţional în ceea ce priveşte 
bunăstarea economică şi stabilitatea lor politică. Ele nu pot contesta o ordine care 
le serveşte interesele lor naţionale. Sfârşitul unipolarităţii a fost grăbit şi de erorile 
strategice ale Statelor Unite. Atât prin ceea ce au făcut, cât şi prin ceea ce nu au 
reuşit să facă, Statele Unite au accelerat apariţia unor centre de putere alternative în 
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lume, slăbindu-şi astfel propria poziţie. Războiul din Irak a contribuit semnificativ la 
diminuarea poziţiei SUA în lume. Acesta s-a dovedit a fi un “război opţional” (“war 
of choice”), unul foarte costisitor din punct de vedere militar, economic, diplomatic 
şi uman. În anii ‘80, istoricul Paul Kennedy vorbea pentru prima dată de sindromul 
de “supraextindere imperială”, considerându-l drept cauza principală a declinului 
istoric al marilor puteri din epocile anterioare şi care mai devreme sau mai târziu 
va lovi şi America. Irakul nu înseamnă doar că armatei SUA îi va trebui cel puţin o 
generaţie pentru a-şi reveni din acest război; este vorba, în primul rând, de faptul că 
SUA nu au suficiente mijloace militare pentru a continua aceasta “aventură”. SUA 
nu au potenţialul de a-şi asuma misiuni suplimentare sau de a răspunde unor crize 
similare în alte părţi ale lumii. Lumea nonpolară este şi o consecinţă a fenomenului 
de globalizare. 

Globalizarea consolidează nonpolaritatea în două feluri: o mare parte dintre 
fluxurile transfrontaliere se desfăşoară în afara controlului guvernelor suverane şi, de 
cele mai multe ori, fără ştiinţa acestora. În acest sens, globalizarea diluează influenţa 
marilor puteri. În egală măsură, globalizarea sporeşte puterea actorilor nonstatali: 
exportatorii de energie, organizaţiile teroriste, firmele multinaţionale. Este din ce în 
ce mai evident faptul că a fi astăzi cel mai puternic stat nu echivalează cu a deţine un 
cvasimonopol asupra puterii. Este foarte uşor pentru indivizi şi grupuri particulare să 
acumuleze şi să exercite o putere substanţială. 

Politica globală este întotdeauna o combinaţie între anarhie şi societate. 
Problema este a echilibrului şi a tendinţelor. Se pot face multe pentru a modela o 
lume nonpolară. Dar ordinea nu se poate crea de la sine. Lăsată în voia propriilor 
sale tendinţe, o lume nonpolară va deveni cu timpul mai haotică. Legea entropiei 
ne spune că sistemele formate dintr-un număr mare de actori tind spre dezordine, 
în absenţa unei intervenţii din afară. Posibilitatea utilizării forţei militare pentru a 
distruge o capabilitate biologică sau nucleară trebuie să rămână în picioare. În acest 
context, măsurile destinate să oprească o ameninţare iminentă sunt larg acceptate ca 
o formă de autoapărare. 

Loviturile preventive (atacuri asupra unor capacităţi, atunci când nu există 
dovada unui pericol iminent) sunt cu totul altceva. Ele nu ar trebui excluse la nivel de 
principiu, dar nici nu pot fi transformate în opţiuni principale. Dincolo de o problemă 
de fezabilitate, loviturile preventive implică riscul destabilizării lumii nonpolare prin 
încurajarea proliferării şi slăbirea normelor de utilizare a forţei militare în alte scopuri 
decât în cazurile consacrate, de autoapărare. Statele Unite consideră că trebuie să-
şi consolideze capacitatea de răspuns şi de preîntâmpinare a fenomenului statelor 
eşuate. Se impune astfel reconfigurarea forţelor militare în baza lecţiilor învăţate 
în timpul campaniilor din Afganistan şi Irak (operaţiuni de consolidare a statelor, 
stabilizare postconflict, operaţiuni de contrainsurgenţă). Iar aceasta implică inclusiv 
dezvoltarea unei componente civile cu expertiză în ceea ce înseamnă o operaţiune de 
state-building. 
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Furnizarea de asistentă militară şi economică statelor slabe, pentru a le ajuta 
să-şi îndeplinească responsabilitatea protejării propriilor cetăţeni rămâne o prioritate. 
Reţelele de cooperare şi interacţiune multidimensională vor fi formulele optime 
de guvernare specifice unei lumi nonpolare. Dar aceasta implică, în primul rând, 
reformarea aranjamentelor internaţionale care exprimă o distribuţie a puterii dintr-o 
altă epocă: Consiliul de Securitate al ONU şi G8 (grupul celor mai industrializate 
state). Acestea trebuie recompuse pentru a include, pe lângă marile puteri de ieri, 
şi actorii de azi. Un răspuns global eficient presupune reţele flexibile de cooperare, 
soluţii creative de guvernare prin disponibilitatea de a include, pe lângă state, 
organizaţiile de stat şi ONG-uri, corporaţii, fundaţii, think-tank-uri, universităţi. 

Concluzie

O lume nonpolară înseamnă şi absenţa predictibilităţii formulelor instituţionale 
şi a alianţelor, a structurilor de ordine care au definit epocile anterioare. Alianţele îşi 
vor diminua mult din importanţa actuală, fie şi pentru faptul că, în mod tradiţional, 
acestea sunt structuri care presupun o predictibilitate a ameninţărilor, a obligaţiilor, a 
capacităţii de a fi solidari. Raporturile dintre state vor fi din ce în ce mai selective, mai 
situaţionale. Va fi mai greu să operăm clasificări riguroase de tipul state adversare/state 
aliate; vom avea situaţii în care statele vor coopera, dar şi momente în care se vor afla 
pe poziţii complet divergente. Creşte importanţa consultărilor, dar în primul rând a 
abilitaţii de a construi coaliţii flexibile, coaliţii ale contextului geopolitic, geostrategic 
şi geoeconomic. Avem însă o certitudine: timpul diplomaţiei “Sunteţi fie cu noi, fie 
împotriva noastră” a trecut. NATO este un foarte bun exemplu de instituţie care s-a 
adaptat necesitaţilor de a răspunde unui context geopolitic schimbat. Este mai puţin 
o organizaţie de apărare colectivă centrată pe Europa şi mai mult o organizaţie de 
securitate colectivă regională orientată spre lumea din afara Europei. În terminologia 
NATO, alianţa a evoluat de la o organizaţie a angajamentului de articol 5 (logica lui 
“toţi pentru unul, unul pentru toţi”) la o formulă de acţiune discreţionară (sub forma 
unor coaliţii ale contextului). Rareori (foarte probabil niciodată) membrii NATO vor 
mai acţiona la unison; dimpotrivă, statele membre vor decide din ce în ce mai mult 
circumstanţele participării lor.

Viitorul în opinia noastre, va aduce reconfigurări substanţiale în cadrul unor 
geopolitic mult mai flexibile decât în trecut şi în cel al unor geoeconomii mult 
mai interdependente decât azi. Pe aceste conexiuni, se conturează un nou tip de 
geostrategie: cea a reţelelor interdependente şi a recrudescenţei importanţei nodurilor 
de reţea care, la nivel global, rămân tot statele. 

PUNCTE DE VEDERE
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Dr. Gheorghe VĂDUVA

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) este o 
structură a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. A fost înfiinţat la 1 noiembrie 
2000, sub denumirea de Centrul de Studii Strategice de Securitate, ca instituţie de 
cercetare ştiinţifică a Statului Major General. În această perioadă de început, Centrul 
de Studii Strategice de Securitate a elaborat o serie de studii, îndeosebi la solicitarea 
şi în folosul Statului Major General, al instituţiilor de învăţământ, al personalului 
militar şi civil, dar şi în folosul publicului larg, interesat de complicatele şi complexele 
probleme din domeniile securității şi apărării. O bună perioadă de timp, Centrul 
a desfăşurat numeroase seminarii şi alte activităţi ştiinţifice în diferite garnizoane 
din ţară, în colaborare cu reprezentanţi ai celorlalte structuri din sistemul apărării 
naţionale, cu mediul universitar şi cu cel din cercetarea ştiinţifică. Rezultatele acestor 
intere4sanet activităţi s-au concretizat în studii, documentare, precum şi în alte 
materiale publicate într-un supliment special al revistei „Impact strategic”, denumit 
„Colocviu strategic”. 

De la 01 iunie 2003, prin ordin al ministrului apărării naţionale, a intrat în 
compunerea Academiei de Înalte Studii Militare (denumirea de atunci a Universității 
Naţionale de Apărare „Carol I”) La 01 septembrie 2003 , odată cu schimbarea 
titulaturii instituţiei în Universitatea Naţională de Apărare, CSSS a devenit Centrul 
de Studii Strategice de Apărare şi Securitate.

În cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate s-au elaborat 
numeroase studii şi cercetări, revista Impact strategic, cu apariţie trimestrială, 
buletinul informativ Colocviu strategic şi Anuarul CSSAS HOMINIS.

De asemenea, anual, CSSAS organizează atât un seminar, o sesiune de 
comunicări ştiinţifice, cât şi mese rotunde pe teme de apărare şi securitate.

CSSAS este acreditat de: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior(CNCSIS) şi  şi de CERTIND - organism de certificare 
acreditat internaţional

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate este membru al: 
Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii Strategice. 

Obiectivele ceercetării ştiinşţifice desfăşurată de această instituţie, aşa cum 
sunt ele înscrise pe site-ul CSSAS (http://cssas.unap.ro) sunt următoarele: 

1. Elaborarea de expertize pentru instituţiile politico-militare din România;
2. Argumentarea locului şi rolului componentei militare a apărării;

CENTRUL DE STUDII STRATEGICE 
DE APĂRARE ŞI SECURITATE
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3. Fundamentarea bazei teoretice a locului şi funcţiilor componentei militare 
în principalele documente strategice de planificare;

4. Investigarea schimbărilor ce intervin în evoluţia mediului strategic militar 
cu influenţă asupra intereselor României;

5. Studierea fenomenelor din interiorul societăţii româneşti cu influenţă asupra 
domeniului militar;

6. Dezvoltarea cooperării cu institute de cercetare militare şi civile, alte 
structuri guvernamentale şi nonguvernamentale; 

7. Participarea la eforturile comune ale societăţii româneşti pentru 
implementarea securităţii prin intermediul valorilor cooperării internaţionale.

După cum se vede şi din simpla formulare a acestor obiective, CSSAS 
desfăşoară o activitate de cercetare ştiinţifică laborioasă, complexă, specializată şi, în 
acelaşi timp, interdisciplinară, de mare folos pentru gândirea strategică românească, 
îndeosebi pentru cea militară, în acest tumultuos început de mileniu.

Personalul CSSAS nu este numeros, iar după implementarea măsurilor luate 
de guvern de interzicere a cumulării pensiilor cu salariul, câţiva dintre cercetătorii 
cu deosebită experienţă în domeniu, cu lucrări importante şi aflaţi în desfăşurarea 
unor proiecte de mare importanţă pentru etapa următoare a dezvoltării gândirii 
militare româneşti – elaborarea tratatului de strategice militară contemporană, 
studierea fenomenului război sub impactul globalizării şi al noilor sisteme de 
presiuni, provocări, pericole şi ameninţări la adresa securităţii, previzibilitatea şi 
imprevizibilitatea evoluţiilor fenomenului militar contemporan, impactul noilor 
arme asupra cestui fenomen,conexiunile dintre domeniile securităţii şi cele ale păcii, 
războiului, crizelor şi conflictelor etc. – au fost nevoiţi să nu mai lucreze în carul 
acestei instituţii, exact în momentul când era mare nevoie de ei. 

CSSAS a avut,  în acest timp, următoarea structură:  

Centrul ş i-a desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea pe următoarele patru 
programe (înscrise şi pe site-ul CSSAS):

1. Concepte şi teorii: Direcţiile de cercetare sunt materializate în studii 
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variate şi complexe: terorismul contemporan, componentele etnice şi religioase ale 
conflictelor, războiul bazat pe reţea, puterea militară în secolul XXI etc. De asemenea, 
în ceea ce priveşte Forţele Armate Române, acest program are în vedere elaborarea 
viziunii strategice pe termen lung - 2025;

2. Integrare euro-atlantică şi aderare la UE: În cadrul acestui program sunt 
analizate atât procesele de transformare ale NATO şi UE, cât şi acţiunile pentru 
realizarea păcii şi securităţii. Studiile răspund la întrebări precum: Care sunt 
caracteristicile crizelor politico-militare specifice mileniului III?, Cum se dezvoltă 
dinamicile parteneriale în noul mediu de securitate?, Care sunt tendinţele de securitate 
regională în bazinul Mării Negre?, Care sunt perspectivele Europei de Est, în special 
ale României, în cadrul globalizării?;

3. Zone de interes strategic: Principalul scop al acestui program este să 
realizeze proiecţii şi evaluări ale mediului de securitate: dezvoltări ale securităţii 
regionale în bazinul Mării Negre; modalităţi de gestionare şi luptă împotriva riscurilor 
şi ameninţărilor asimetrice la adresa bazinului Mării Negre; interesele României 
şi Europei în asigurarea navigaţiei libere pe Dunăre şi în asigurarea echilibrului 
ecologic în Delta Dunării etc.;

4. Forţele Armate şi societatea românească: Direcţiile de cercetare urmăresc 
identificarea şi analiza efectelor reciproce asupra Forţelor Armate şi societăţii 
româneşti în condiţiile transformărilor din ultimii ani.

Iată, pe scurt, pe ani, principalel studii elaborare de CSSAS şi difuzate prin 
tipărituri, pe SD şi pe site-ul http://cssas.unap.ro :

2010:

Provocări actuale pentru securitatea europeană
Rolul actorilor statali în configurarea mediului internaţional de securitate
Globalizare versus separatism politic

2009:

Evoluţia mediului de securitate, riscuri, ameninţări şi elemente acţionale în 
dimensiunea aerospaţială

Influenţa factorului economic în realizarea securităţii
Conducerea administrativă a armatei în situaţii de criză şi război
Managementul consecinţelor
Europa: graniţe, cetăţenie, securitate
Rolul religiei în construcţia viitoarei Europe
Capabilităţi facilitate de reţea 

2008
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Societăţile militare private şi securitatea umană
Simetria, disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale
Război şi cunoaştere
Securitatea energetică
Rolul UE în asigurarea securităţii globale
Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate
Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale
Operaţiile de stabilitate şi securitatea umană
Rolul organismelor internaţionale în managementul crizelor în regiunea Mării 

Negre 
Aspecte militare ale abordării Operaţiei pe Bază de Efecte 
Migraţie şi securitate
Leadership şi management în armată 

2007

Cerinţe operaţionale în Războiul Bazat pe Reţea
“Arma energetică” în contextul relaţiilor internaţionale ale începutului de 

secol XXI 
Securitatea spaţiului de interes: actori, instrumente şi tendinţe 
Managementul diferenţelor în asigurarea securităţii la Marea Neagră 
Optimizarea regenerării structurilor Armatei României angajate în acţiuni 

militare în afara teritoriului naţional 
Naţional şi colectiv în apărarea României
Războiul asimetric şi noua fizionomie a conflictualităţii armate 
Liderul militar în România 
Politica Europeană de Securitate şi Apărare - cadrul de manifestare şi dezvoltare 

a intereselor de securitate naţională 
Perspective în evoluţia organizaţiilor internaţionale de securitate 
Dimensiunea etnico-religioasă a securităţii 
Anul 2006: Evaluare strategică 
Raporturile între armată şi societate în contextul integrării României în NATO 

şi aderării la Uniunea Europeană
Perspective în evoluţia armatelor naţionale 
Operaţii militare expediţionare 

2006:

Optimizarea participării Armatei României la acţiunile de apărare colectivă 
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Resursele energetice şi mediul de securitate la începutul secolului XXI 
Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora. Sisteme de 

protecţie 
Actualităţi şi perspective în Politica Europeană de Securitate şi Apărare
Globalizarea insecurităţii. Factori şi modalităţi de contracarare
Perspective în lupta armată 
Sprijinul naţiunii-gazdă 
Societatea civilă - actor nonstatal major 
Anul 2005: Evenimente, procese, semnificaţii

2005:

Reforma sistemului de securitate în România (1989-2004)
Armata şi societăţile postcomuniste în tranziţie
Raporturile dintre armată şi societate în procesul integrării europene şi euro-

atlantice a României
Impactul regenerării structurilor Armatei României angajate în acţiuni militare 

în afara teritoriului naţional asupra societăţii româneşti
Componenta etnico-religioasă a conflictelor
Raporturile dintre Armata României şi societatea civilă
Tipuri de misiuni asumate de Armata României în cadrul Alianţei Nord-

Atlantice şi implicaţiile pentru învăţământul desfăşurat în Universitatea Naţională 
de Apărare “Carol I”

Întrebuinţarea marilor unităţi de infanterie uşoară ca forţă expediţionară pentru 
impunerea stabilităţii în zonele aflate sub controlul grupărilor teroriste

Modalităţi şi posibilităţi de amplificare a cooperării în zona Mării Negre
Apărarea colectivă şi apărarea naţională în contextul integrării României în 

NATO şi aderării la Uniunea Europeană
Determinări ale misiunilor Armatei României în condiţiile integrării ţării în 

NATO şi Uniunea Europeană
Impactul profesionalizării Armatei României asupra raporturilor sale cu 

societatea în care fiinţează
Armata României şi garantarea democraţiei constituţionale
Dimensiunile nonmilitare ale securităţii
Implicaţiile globalizării asupra securităţii naţionale
Apărarea colectivă - o necesitate a menţinerii integrităţii statale naţionale. 

Acţiunea Armatei României în cadrul apărării NATO
Puterea militară în secolul XXI. Modalităţi de realizare şi manifestare a puterii 

militare în societatea democratică românească
Modalităţi de pregătire şi ducere a operaţiilor de către Armata României pentru 

îndepinirea misiunilor specifice în condiţiile acţiunii elementelor teroriste
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Crizele politico-militare ale începutului de mileniu
Optimizarea regenerării structurilor Armatei României angajate în acţiuni 

militare în afara teritoriului naţional
Întrebuinţarea puterii aeriene la începutul secolului XXI. Realităţi, tendinţe, 

implicaţii
Redislocarea bazelor militare ale SUA în Europa de Est - România
Războiul bazat pe reţea în fizionomia noilor conflicte militare
Diferenţe culturale dintre armată şi societatea românească
Impactul integrării în Alianţa Nord-Atlantică asupra managementului 

resurselor umane din Armata României
Optimizarea utilizării sistemelor de armament de mare precizie şi bătaie lungă 

în scopul adaptării acestora la desfăşurarea acţiunilor militare asimetrice
Terorismul contemporan - factor de risc la adresa securităţii şi apărării naţionale 

în condiţiile statutului României de membru NATO
Strategia europeană a integrării
Redimensionări şi configurări ale mediului de securitate regional (zona Mării 

Negre şi Balcani)
Metode şi procedee de identificare a centrelor de greutate pe timpul conflictelor 

armate

2004:

Mediul de securitate în anul 2004 
România şi procesul de stabilizare regională
Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii României. Actualitate şi perspectivă
Posibile arhitecturi instituţionale europene
Militar-nonmilitar în securitatea naţională. Dilema armatei 
Elemente noi în studiul securităţii naţionale şi internaţionale
Dinamica parteneriatelor
Apărarea colectivă şi apărarea naţională 
NATO şi UE. Determinări şi finalităţi
Geopolitica. Dependenţele de resursele energetice
Tendinţe în lupta armată
Determinări sociale, psihosociale şi juridice ale misiunilor Armatei României
Dinamica misiunilor Armatei României
Dinamica scopurilor în acţiunile militare
Surse de instabilitate
NATO între certitudini şi aşteptări
Reacţia rapidă în operaţia militară
Tehnologie şi inteligenţă în conflictele militare
Crize şi instabilitate în Europa
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Fizionomia acţiunilor militare
Proiecţia forţei. Determinări
Războiul bazat pe reţea şi viitorul strategiei militare
Ameninţări la adresa securităţii

2003:

Mediul strategic de securitate în anul 2003 
Aspecte teoretico-metodologice şi modalităţi practice de aplicare a conceptului 

“Război bazat pe reţea în Armata României, corespunzător Structurii de Forţe 2007”
Profesionalizarea armatei României în contextul integrării în NATO
Principii ale războiului şi luptei armate

2002:

Mediul strategic de securitate în anul 2002
Strategia integrală
Securitatea naţională şi religia

2001:

Mediul strategic de securitate în anul 2001
Armata şi societatea civilă
Terorismul
Conflicte asimetrice
Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii 

Este una dintre instituţiile de cercetare ştiinţifică cele mai prolifice şi cu 
rezultate deosebite. Accesările site-ului sunt de ordinul sutelor de mii, iar lucrările 
elaborare în cadrul CSSAS au făcut înconjurul lumii şi sunt din ce în ce mai solicitate 
şi mai consistente. 

Revista „Impact Strategic”, care apare în limba română şi în limba engleză, se 
află în două baze de date internaţionale (EOL şi Copernicus) şi este accesată pe toate 
meridianele lumii. Multe articole publicate în revistă au fost preluat şi multiplicate 
de diferite institute de învăţământ militare superior din străinătate precum şi alte 
publicaţii din ţară şi din străinătate. S-au făcut deja demersuri pentru obţinerea unei 
cotaţii ISI, pe care revista o merită din plin. 

La aceste studii, se adaugă zecile de volume publicate de membri CSSAS, 
multe dintre ele fiind distinse cu premii ale Revistei Gândirea Militară Românească 
şi ale Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”.  
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În Editura  Universitară a apărut o nouă lucrare 
valoroasă, pragmatică şi utilă a profesorului 

universitar, dr. Constantin Gheorghe Balaban.1 Lucrarea 
se prezintă sub forma sintetică, bine structurată, a unor 
note de curs. Întreaga arhitectură a unui domeniu atât de 
important este aşezată cu migală şi pricepere în pagină, 
astfel încât să se realizeze un excurs bogat, interesant, 
accesibil şi foarte util studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor, precum şi celor preocupaţi de cunoaşterea 
şi înţelegerea suporturilor ştiinţifice şi valorice ale 
politicii externe româneşti. Obiectivele cursului sunt 
generoase şi foarte concrete. Autorul, un specialist 
recunoscut al domeniului, urmăreşte să creeze, prin 
selectarea şi prezentarea unui set de idei extrase dintr-o 

bibliografie foarte bine selecţionată, sisteme şi mecanisme de identificare şi evaluare, 
în procesul învăţării, a suporturilor unei politici externe coerente şi consistente, în 
noile condiţii ale unui mediu regional, european şi internaţional flexibil şi dinamic, în 
care variabilele sunt mai numeroase decât constantele şi consonanţele. Într-un astfel 
de mediu, politica externă trebuie să fie adaptabilă, flexibilă, construită pe principii şi 
reguli coerente şi inteligente, care să asigure valorificarea potenţialului intelectual şi 
diplomatic de care ţara noastră dispune. Autorul acordă atenţie conceptelor şi teoriilor 
specifice, definirii acestora şi delimitării lor, precum şi fundamentelor normative. 
Normativitatea şi flexibilitatea – chiar dacă par două concepte contradictorii – trebuie 
să se îmbine armonios şi să asigure condiţii pentru o politică externă de foarte bună 
calitate. 

Volumul este structurat pe 11 teme, fiecare temă având două sau mai multe 
secţiuni. Cele 11 teme sunt următoarele: 1. Politica externă a României. Delimitări 
conceptuale, fundamente normative; 2. Politica externă a României pe aliniamentele 
unei diplomaţii deschise şi pragmatice. Priorităţi şi obiective; 3. Aderarea României 
la Alianţa Nord-Atlantică, principalul garant al securităţii României; 4. Integrarea 
României în Uniunea Europeană, obiectiv prioritar al politicii externe Româneşti; 5. 
Dimensiunea de securitate a politicii externe a României; 6. Realizări şi priorităţi de 
politică externă ale României; 7. Vecinătatea estică. Relaţiile României cu Republica 
Moldova, Ucraina, Belarus; 8. Vecinătatea estică. Relaţiile României cu ţările din 
regiunea Caucazului de Sud (Georgia, Armenia şi Azerbaidjan); 9. Relaţiile României 
cu Federaţia Rusia; 10. Obiectivele de politică externă ale României în zona Mării 

1  Constantin Gheorghe Balaban, Politica externă a României. Note de curs, Editura Universitară

POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI
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Negre şi în relaţiile cu statele din Balcanii de Vest; 11. Promovarea parteneriatului 
strategic cu SUA.

Este un volum sintetic, dar cuprinzător, care include cvasitotalitatea domeniilor 
politicii externe româneşti şi, mai ales, pe cele care ţin de vecinătatea imediată, de 
noul context creat de condiţia României ca ţară membră NATO şi a Uniunii Europene, 
de noile relaţii care s-au constituit şi consolidat după 1990, dar şi de tradiţiile foarte 
bogate ale politicii externe româneşti din toate timpurile. Din acest punct de vedere, 
cursul se constituie într-o veritabilă construcţie didactică, creând suporturi logice şi 
argumente temeinice de învăţare prin redescoperire a unor coordonate statornice ale 
unei diplomaţii inteligente şi benefice pentru ţară.

Prin modul cum sunt structurate şi dezvoltate temele, prin trimiterile 
bibliografice şi prin organizarea materialului, proiectele temelor oferă cititorilor – 
mai ales studenţilor şi masteranzilor, dar nu numai – un instrument pragmatic de 
învăţare, un inventar al evenimentelor celor mai importante, sinteze şi, în acelaşi 
timp, puncte de reper în analiza ştiinţifică şi în cunoaşterea fenomenelor şi proceselor 
ce ţin de politica externă românească. 

Autorul are în vedere toate componentele, determinările şi dimensiunile 
politicii externe româneşti, aducând în acest sens argumente necesare, precum şi 
documentaţia actualizată.

Cele 18 anexe întregesc conţinutul lucrării şi se constituie într-un material 
documentar  util şi foarte uşor de accesat.  (G.V.)
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NOTE DE LECTURĂ

Lucrarea „Promovarea intereselor naţionale ale 
României în spaţiul maritim şi fluvial din Zona Extinsă 
a Mării Negre”1, scrisă de comandorul dr. Cornel 
Marinescu, cadrul didactic la Universitatea Naţională 
de Apărare „Carol I”, este o lucrare de actualitate. Mai 
exact, este o lucrare de analiză şi de construcţie de mare 
actualitate referitor la spaţiul Mării Negre. Lucrarea 
a fost distinsă de către Clubul Amiralilor cu premiul 
„Viceamiral Ioan Bălănescu”, la secţiunea „Teorie şi artă 
militară navală”. Este o distincţie preţioasă, având în 
vedere exigenţele deosebite care există în cadrul clubului 
strategilor Forţelor Navale ale României. Lucrarea are 
valoare strategică şi analitică. Autorul este foarte atent 
la premisele care se deschid pentru o nouă posibilă 
reconfigurare geopolitică eurasiatică din perspectiva 
internaţionalizării Mării Negre şi constituirii – cel puţin 

în viziune românească – a unei zone extinse. Multă vreme, chiar și după Războiul Rece, 
această zonă a rămas într-un con de umbră, întrucât reconfigurările geopolitice au vizat, 
în general, alte zone cu potenţial conflictual strategic mai ridicat sau mai extins, cum 
ar fi zona Pacificului, a Orientului Mijlociu, a Orientului Apropiat, a Asiei Centrale şi 
chiar a Atlanticului etc. Toate aceste zone, ca, dealtfel, şi altele, sunt zone de construcţie 
dinamică unde se confruntă interesele marilor actori continentali şi pe suportul cărora 
se derulează bazele relaţiilor viitoare şi ale raporturilor de putere, de conexiune, de 
confruntare şi de parteneriat. Există însă pericolul ca, din cauza pădurii, să nu se mai 
vadă copacii cei adevăraţi, adică zonele cu potenţial strategic extrem de important.

La prima vedere, zona Mării Negre ar părea lipsită de importanţă strategică, în 
raport cu zonele mai sus amintite. În realitate, această zonă este un fel de liant într-o 
posibilă (şi necesară) reconstrucţie geopolitică eurasiatică. Zona respectivă se constituie 
într-un fel de punct obligatoriu de trecere pentru migraţia legală şi, deopotrivă, ilegală 
din Estul asiatic suprapopulat spre Vestul european şi el suprapopulat, ceea ce înseamnă 
foarte mult atât pentru reţelele criminalităţii transfrontaliere, cât şi pentru instituţiile de 
securitate europene, asiatice şi internaţionale. Tot această zonă se caracterizează prin 
existenţa tuturor tipurilor de conflicte de pe mapamond, de la cele soluţionate prin război, 
la cele în curs de soluţionare, de la cele îngheţate, la cele în desfăşurare. Efectul faliei 
strategice de odinioară este încă în plin proces de extindere. Dar această regiune este, în 
1  Dr. Cornel Marinescu, Promovarea intereselor naţionale ale României în spaţiul maritim şi fluvial din Zona 
Extinsă a Mării Negre, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009

INTERESE CONFIGURATIVE  
ALE ZEMN
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acelaşi timp, şi o zonă de conexiune strategică între coridorul strategic energetic şi unul 
dintre cei mai mari consumatori energetici din lume, Uniunea Europeană.  Relevanţa 
strategică a acestei regiuni constă în uriaşa sa potenţialitate. Puţini sunt cei care s-au 
încumetat să se refere la potenţialul regiunii, întrucât un astfel de potenţial nu este evident, 
nu rezultă din prospecţiuni sau din existenţa unor uriaşe resurse probate. Nu ne îndoim că 
astfel de resurse există. Ele vor trebui însă găsite, iar găsirea lor presupune costuri foarte 
mari pe care, deocamdată, nimeni nu doreşte să le facă. Potenţialitatea zonei constă în 
continuarea şi terminarea unor lucruri neterminate. Unii consideră această potenţialitate 
ca o arhitectură geopolitică turco-ruso-ucraineană, în care Uniunea Europeană poate 
contribui dacă şi numai dacă are în vedere, în primul rând, cele două ţări eurasiatice. Alţii 
văd potenţialitatea zonei Mării Negre ca pe o construcţie efectiv europeană. 

Autoul înţelege prin Regiunea Extinsă a Mării Negre (REMN) regiunea 
cuprinsă între Balcani şi Marea Caspică. Dar, în opinia autorului, această delimitate 
este condiționată mai degrabă de interesele politico-economice ale ţărilor din regiune 
şi, evident, ale marilor actori (Uniunea Europeană, SUA, Rusia; China, Japonia) decât 
de delimitările geografice. De asemenea, autorul consideră că, într-o analiză referitoare 
la această regiune, „este imposibil să se facă abstracţie de rolul economic, politic şi 
strategic al unor jucători precum Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan sau de 
importanţa coridorului energetic eurasiatic ce reuneşte marii consumatori ai Occidentului 
de bogatele rezerve energetice din Marea Caspică şi din Asia Centrală”. 

Lucrarea este rodul unei cercetări îndelungate şi al unor analize pertinente, întrucât 
autorul se preocupă de mulţi ani de spaţiul dunărean şi de cel maritim, precum şi de modul 
în care aceste spaţii sunt folosite de către România şi, evident, de către ţările limitrofe sau 
interesate. Interesele României nu sunt privite şi tratate în mod izolat, ci în conexiune 
cu interesele Uniunii Europene, ale Turciei, ale Rusiei, ale Statelor Unite şi chiar ale 
Chinei şi Japoniei cu privire la acest spaţiu. Autorul propune o construcţie bazată pe 
interdependenţe şi pe o foarte bună cunoaştere a realităţilor şi efectelor geopolitice. Şi 
chiar dacă România, datorită unor politici incoerente şi nerealiste privind acest spaţiu, nu 
se mai află chiar în deplinătatea puterilor sale pe care i le conferă resursele sale economice 
şi sociale, mărimea teritoriului şi valenţele istorice, ţara noastră poate şi trebuie să 
contribuie efectiv la această construcţie geopolitică de marte importanţă. Rezolvarea, 
prin intermediul tribunalului internaţional, a problemelor ivite între România şi Ucraina 
cu privire la delimitarea platoului continental şi a zonei economice exclusive reprezintă 
o dovadă că ţara noastră dispune de un remarcabil potenţial de inteligenţă creatoare, 
bazat, deopotrivă, pe componente economice, sociale, politice şi diplomatice de foarte 
bună calitate, prin care poate contribui semnificativ la îndeplinirea obiectivelor proprii şi 
a celor ale Uniunii Europene privind această zonă, în cadrul Sinergiei Mării Negre şi în 
cel al politicii europene de vecinătate. 

Cartea este consistentă şi foarte bine scrisă. Este una dintre primele lucrări care 
tratează integrat, coerent şi substanţial problematica intereselor naţionale ale României 
în spaţiul maritim şi fluvial. (G.V.)

NOTE DE LECTURĂ
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In cadrul targului de carte Bookfest 2010 a fost 
lansata, de catre Editura Militara, lucrarea 

“Fortele Armate si Socieatea”1, o crestomatie de texte 
fundamentale de sociologie militara cu o introducere 
comprehensiva si bine documentata a profesorului 
Marian Zulean. Asa cum avertizeaza editorul, cartea 
este utilă, pe de-o parte “profesorilor şi studenţilor 
în cadrul cursurilor de sociologie militară, forţele 
armate şi societatea, relaţii civil-militare, studii 
de securitate, relaţii internaţionale, managementul 
crizelor sau de sociologie generală şi cercetătorilor 
acestor domenii” dar  si marelui public. Tot in aceeasi 
ordine de idei editorul argumenteaza faptul ca 
fenomenul militar trebuie înţeles de către decidenţii 
politici şi funcţionarii publici, dezbaterea publica pe 
tema reformării pensiilor militare sau transformarea 

sistemului de securitate şi a legislaţiei sale arătând că nici politicienii nici militarii nu 
înţeleg profund fenomene, precum declinul armatelor de masă, armata ca instituţie/
ocupaţie sau militarul postmodern. Acestea sunt argumentele care fac din aparitia 
cartii un eveniment editorial!

Aparitia cartii se impunea imperios deoarece facultatile civile, precum 
Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”, Universitatea Bucuresti sau 
Universitatea din Sibiu, au dezvoltat programe de master in domeniul studiilor de 
securitate, cursurile de sociologie militara avand nevoie de un asemenea reader, ce 
poate tine loc de manual de sociologie militara. Suntem convinsi ca si universitatile 
militare sau academiile de informatii vor gasi utilitatea unui asemenea manual. 

Cartea este organizată în trei părţi. Prima parte ofera baza teoretică de 
sociologie militară clasică, partea a doua prezenta principalele studii şi teze din 
sociologia organizaţiei militare iar partea a treia, descrie teme şi trenduri de actualitate 
pentru fenomene contemporane, precum relatiile civil-militare, controlul democratic 
civil al serviciilor de informatii sau transformarea sferei militare. Sunt traduse 
articole fundamentale scrise de catre corifei ai literaturii de sociologie militara, 
precum Harold Laswell, Samuel P. Huntington, Morris Janowitz, David si Mady 
1 Marian Zulean, FORTELE ARMATE SI SOCIETATEA: Texte fundamentale de sociologie militara, Editura 
Militara, 2010.

FORŢELE ARMATE ŞI SOCIETATEA
Anamaria TARCAN

NOTE DE LECTURĂ
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Segal, Charles Moskos, Bernard Boene, Constantine Danopoulos, Thomas Bruneau, 
Henning Sorensen, de catre mai tanarul sociolog elvetian Tibor Szvircsev-Tresch 
sau renumitul economist Milton Fredman, care a justificat introducerea serviciului 
voluntar in SUA.

Cateva cuvinte despre editorul acestei carti. Profesorul Marian Zulean are 
experienta militara si de consilier pe probleme de securitate in administratia publica 
centrala, cat si o indelungata cariera in studiul relatiilor civil-militare, sociologiei 
militare si politicilor de securitate. In virtutea acestor recomandari sunt create 
premisele unui adevarat eveniment editorial ce va imbogati cultura stiintifica 
sociologica si cultura de securitate in Romania. Asadar, selectia textelor, ingrijirea 
editiei si introducerea reusesc sa sintetizeze o intreaga istorie de sapte decenii a 
sociologiei militare mondiale si sa aduca in literature de specialitate lucrari indedite 
si de referinta pentru intelegerea lumii contemporane. Un apel la lectura si analiza a 
acestui manual!

Anamaria Tarcan, masternad, Masterul de studii de securitate si aparare, 
UCDC

NOTE DE LECTURĂ
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AGENDA INSTITUTULUI DE STUDII DE SECURITATE

AGENDA ISS-CD

Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Ctreştione „Dimitrie 
Cantemir” (ISS-DC) funcţionează de la 01 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 acest an, 
sunt planificate următoarele activităţi:

Nr. 
crt. DENUMIREA ACTIVITĂŢII DATA (PERIOADA DE 

DESFĂŞURARE)

1. Finalizarea studiilor planificate pentru 
anul 2010 şi a evaluării strategice Decembrie 2010

2 Atelier de lucru Octombrie 2010

3 Editarea şi elaborarea numerelor 3 şi 4 
ale revistei „Univers Strategic”

Septembrie 2010 
Decembrie 2010 

4

Conferinţa ISS pe tema „Efecte 
pentru Zona Extinsă a Mării Negre ale 
politicilor şi strategiilor  de extindere a 
NATO şi UE”

Octombrie 2010

5
Seminarul anual al ISS pe tema 
„Componenta de securitate a 
modernizării societăţii”

11 noiembrie 2010
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
Institutul de Studii de Securitate

Către colaboratori și cititori

Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română a 
Institutului de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o publicaţie 
a tuturor celor interesaţi de domeniile securităţii. Paginile sale sunt onorate să 
găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării ştiinţifice elaborate 
de Institutul de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir”, de profesori, masteranzi şi 
studenţi ai Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, de personalităţi din mediul 
academic şi universitar, de personalităţi ale lumii politice, ştiinţifice şi culturale din 
ţară şi din străinătate. Dorim să participăm activ la dezbaterea ştiinţifică de profil, 
să contribuim la extinderea universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii, 
la asigurarea – şi pe această cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii 
şi dezvoltării durabile.

Revista apare atât în format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM), 
cât şi on line, astfel încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg, 
deopotrivă avizat şi interesat, oferindu-i rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică 
a Institutului, informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor securităţii 
naţionale, regionale, internaţionale şi globale. 

Redacţia vă aşteaptă cu interes să vă exprimaţi atât în paginile revistei şi în 
dialog direct cu Institutul şi cu redacția, cât şi pe forum. Revista poate fi accesată la 
adresa: http://iss.ucdc.ro. 

Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct 
la redacție, îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu 
diacritice, în Word, în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract 
de 8-10 rânduri, cu trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Ne veţi găsi la adresa: 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Institutul de Studii de Securitate
Revista „Univers Strategic”

Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00, 330.79,11, 330.79.17 Fax: (021)330.87.74

http://iss.ucdc.ro; email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro 
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