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CUVÂNT ÎNAINTE
Cartea domnului Iulian Chifu intitulatã „Gândire Strategicã“ este o dovadã de mare temeritate din partea autorului. În primul rând pentru cã într-o
societate dominatã de „mica politicã“ abordarea unei asemena teme apare ca
fiind insolitã ºi nerelevantã pentru majoritatea actorilor politici. În al doilea
rând, pentru cã temele concrete pe care le abordeazã sunt, multe dintre ele,
cum ar fi „coabitarea“, teme care fac obiectul unor dezbateri publice contradictorii. Toate acestea, în opinia mea, nu fac decât sã sublinieze importanþa
lucrãrii care se constituie într-o adevãratã pledoarie în favoarea unei idei,
extrem de importante ºi de actuale, aceea a necesitãþii unei viziuni româneºti
asupra unei strategii naþionale, transpartinicã ºi pe termen lung, în domeniul
politicii externe, a securitãþii ºi apãrãrii, pe care autorul o denumeºte „Mare
strategie“. Argumentele sale referitoare la nevoia de a nu irosi resursele, mai
exact de a valorifica la maximum resursele existente prin utilizarea integratã
a tuturor instrumentelor la dispoziþia unui Stat pot ºi trebuie sã fie completate
cu argumentul forte cã în lipsa unei asemenea strategii politica externã a României riscã sã fie lipsitã „de busolã“ ºi sã aibã un caracter de improvizaþie
sau reacþie la diferite evenimente care se petrec pe plan internaþional aºa cum
s-a întâmplat dupã epuizarea obiectivului strategic al aderãrii þãrii noaste la
sistemul instituþiilor euro-atlantice, în primul rând NATO ºi Uniunea Europeanã.
Din punct de vedere ºtiinþific, lucrarea are marele merit de a îmbina abordarea teoreticã cu cea practicã. Ea nu constituie nici o abordare exclusiv scolasticã a temei gândirii strategice ºi nici una exclusiv politico-pragmaticã, de
descriere a unor acþiuni ºi iniþiative. Din punctul meu de vedere acest merit
trebuie sã fie subliniat, respectiv a creãrii unei baze ºtiinþifice a problemelor
pe care le implicã gândirea strategicã a unei þãri pe baza sublimãrii unor elemente de acþiune practicã în peisajul politic românesc. Dacã primul capitol
este dedicat teoriilor despre strategii, el conþine ºi câteva „studii de caz“ referitoare la strategia Statelor Unite ale Americii, sistemul de parteneriate strategice ale României (de la concept la conþinutul acestora, inclusiv situaþia lor
de fapt), realizând combinarea aspectelor teoretice cu analizele concrete.
Rolul acestui capitol este însã de a oferi elementele necesare pentru o eva-
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luare a posibilitãþii unui proiect naþional al României, centrat pe ideea rolului
strategic al þãrii noastre la frontiera UE ºi NATO. Autorul avanseazã o serie
de idei referitoare la posibilele componente ale unui asemenea proiect dar ºi
necesitatea contribuþiei, în realizarea sa, a componentei de „intelligence“,
mai ales în domenii cum ar fi protecþia împotriva actelor teroriste.
Cel de al doilea capitol al lucrãrii urmãreºte sã ofere argumentele necesare
pentru fundamentarea strategiei României pe evoluþiile previzibile ale mediului internaþional, în fapt, schimbarea naturii relaþiilor internaþionale. Sunt
analizate aspecte cum ar fi rolul Europei în gestionarea conflictelor din lumea în curs de globalizare ºi preocupãrile specifice de securitate ale Europei
Centrale ºi de Est, cazul rãzboiului ruso-georgian ºi implicaþiile acestuia,
relaþia dintre sistemul unipolar ºi cel multipolar ºi creºterea rolului puterilor
emergente ºi rolul NATO, în special dupã summit-ul de la Chicago.
Problemele regiunii extinse a Mãrii Negre, ºi teza necesitãþii ºi a unui
concept strategic regional, sunt abordate în cadrul capitolului trei al lucrãrii.
Varianta oferitã de autor porneºte de la teoriile „ªcolii la Copenhaga“ fundamentate de Barry Buzan dupã 1990, prin introducerea conceptului de „complex de securitate“ care vizeazã grupuri de State ale cãror preocupãri de securitate sunt interconectate într-o mãsurã care determinã ca ºi analiza problemelor naþionale sã fie fãcutã în aceeaºi formã, ceea ce ar putea fi aplicat ºi la
Marea Neagrã. Importanþa securitãþii energetice în aceastã zonã este ºi ea
subliniatã de autor, în concepþia cãruia un rol deosebit revine Georgiei,
Ucrainei dar ºi coridorului strategic Est-Vest în ansamblul sãu, cu sublinierea
poziþiei dominate a Rusiei în aces domeniu.
Conflictele identitare ºi cele religioase, politizarea acestora ºi apariþia unor
procese de radicalizare ºi violenþã fac ºi ele obiectul preocupãrilor autorului
care le dedicã un capitol special, capitolul patru. Analiza este foarte detaliatã
ºi combinã din nou atât aspectele teoretice cât ºi cele practice cum ar fi
conflictul de valori (cazul Salman Rushdie, caricaturile profetului Mahomed
ori arderea Coranului în Florida) ºi radicalizarea islamicã, violenþele din
Caucazul de Nord. O contribuþie care meritã a fi subliniatã este ºi analiza, în
acest context, a identitãþilor post-comuniste în Republica Moldova dar ºi a
necesitãþii de identitate în general, cu toate confuziile pe care aceasta le genereazã peste Prut. Din punctul meu de vedere, aceastã parte din lucrare are
meritul deosebit de a ne oferi ºi nouã elementele necesare de a înþelege anumite sensibilitãþi sau chiar exprimarea lor politicã în condiþiile în care de
multe ori ni se par fãrã obiect.
În fine, partea finalã a volumului, poate cea mai ambiþioasã, este dedicatã
de autor creionãrii prioritãþilor strategice pentru restructurarea României.
Capitolul respectiv abordeazã în prima sa parte tema coabitãrii ºi necesitatea
echilibrãrii instituþiilor având un rol esenþial în buna guvernare a þãrii. Deºi
este o temã care a fãcut ºi face încã obiectul unor dezbateri politice, consider
ca foarte importantã abordarea sa ºi din unghiul analizei ºtiinþifice, concep-
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tuale ºi instituþionale, dincolo de abordãrile în registrul „micii politici“ sau
cele care privesc persoanele. Din punctul meu de vedere, nu se poate vorbi
de o strategie naþionalã a României fãrã a construi un sistem de coabitare
funcþionalã în absenþa cãruia nu am avea o strategie naþionalã ci „tactici“
fragmentare ºi de multe ori conflictuale cu un impact negativ asupra intereselor fundamentale ale României. Implicarea personalã a autorului în pregãtirea procesului care a condus la realizarea unui acord politic pe aceastã temã
este o plusvaloare care trebuie menþionatã ºi apreciatã. În esenþã, pledoaria
autorului, la nivel de tehnocrat, o reprezintã ideea concentrãrii eforturilor,
dupã procedura de suspendare a preºedintelui, pe trei direcþii principale:
orientarea strategicã pe consolidarea statului de drept, domeniul securitãþii ºi
politicii externe ºi asigurarea independenþei justiþiei.
Din punctul meu de vedere, toate aceste direcþii constituie domenii de
maximã importanþã în elaborarea ºi punerea în aplicare a unei strategii a României. Aº dori însã sã mã refer la una din ele, respectiv la orientarea strategicã în domeniul securitãþii ºi politicii externe. Istoria ne aratã cã România,
ca þarã de mãrime medie pe continentul european care a depins mai mult de
diplomaþie decât de forþa militarã pentru promovarea intereselor sale naþionale, a avut întotdeauna perioade de maximã vizibilitate ºi succes atunci
când ºi-a fixat obiective strategice clar definite în domeniul politicii externe
ºi mai ales susþinute de majoritatea forþelor politice sau totalitatea acestora.
Acesta a fost cazul Unirii Principatelor (mica unire), a realizãrii independenþei Regatului României, a Marii Uniri, dupã primul rãzboi mondial sau,
mai recent, a integrãrii euro-atlantice. Departe de a fi doar acþiuni de succes
pe plan extern, urmãrirea unor asemenea obiective strategice a avut ºi un
impact pozitiv asupra evoluþiilor interne oferind forþelor politice prilejul de
a conlucra pentru realizarea obiectivelor externe ºi pãstrând alte teme pentru
competiþia politicã internã.
Una din problemele care, în opinia mea, ne afecteazã capacitatea de acþiune externã este tocmai lipsa unui obiectiv strategic naþional, asumat de sistemul politic românesc, dupã aderarea la NATO ºi Uniunea Europeanã. Cred,
de aceea, în necesitatea unei strategii în materie de politicã externã ºi apãrare
care va avea, pe lângã efectele pozitive pe plan internaþional, ºi un efect favorabil asupra politicii interne ºi a climatului în care aceasta se desfãºoarã.
Ultima parte a volumului este dedicatã de autor schiþãrii unui „decalog“
de mari teme care ar putea face obiectul unei strategii a României, ca o contribuþie personalã la o dezbatere despre interesul naþional ºi nevoia unei mari
strategii, ceea ce dã ºi o conotaþie practicã pentru întreaga lucrare.
Doresc sã mai subliniez un ultim aspect care mi se pare important pentru
toþi cei care vor lectura acest volum. El include ºi o parte din materiale care
au fost deja fãcute publice în diferite intervenþii conferinþe, sau articole, pe
lângã cele care vãd pentru prima oarã lumina tiparului. Departe de a fi o
„juxtapunere“ de materiale disparate, volumul de faþã le înglobeazã pe aces-
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tea într-un tot unitar, la a cãrui coerenþã contribuie ºi gândurile autorului care
vãd, pentru prima oarã, lumina tiparului ºi conecteazã între ele toate materialele. Acestea au marele merit de a fi evaluãri la cald, într-un context dat, a
temelor pe care autorul le abordeazã, ceea ce conferã volumului o prospeþime ºi un aer de veridicitate care meritã toatã aprecierea.
În al doilea rând autorul are meritul de a pune la dispoziþia celor interesaþi
un material unitar, pe o temã extrem de importantã, care poate fi consultat ºi
utilizat fãrã eforturi de cãutare laborioase prin tot felul de publicaþii sau, uneori, greu de gãsit.
Toate aceste lucruri mã determinã sã recomand, cu cãldurã, tuturor celor
interesaþi, volumul de faþã care dincolo de meritul de a ne pune la dispoziþie
materiale extrem de interesante ne oferã, în acelaºi timp, ºi numeroase teme
de reflecþie care privesc în mod direct interesele naþionale fundamentale ale
României.

Prof. univ. dr. Teodor Meleºcanu

PREFATÃ
,
Am abordat cu relativã reþinere prezenta carte în urma proiectului care
mi-a fost sugerat în special din cauza poziþiei publice în care mã aflu ºi a
eventualei confuzii care s-ar putea face între postura academicã ºi rezultatele
muncii de cercetare, respectiv ideile de strategii promovate în timp ºi activitatea curentã, aflatã la distanþã de ochii publicului, în limitele posturii pe
care o am. La recomandarea prietenilor ºi a colegilor din spaþiul academic,
am ajuns totuºi la concluzia cã suma acestor cercetãri, idei, proiecte, constructe strategice meritã sã fie reunite ºi sã vadã lumina tiparului într-o formã
structuratã care sã asigure o vizibilitate acestor idei.
Cea de a doua categorie de reþineri a venit din faptul nu atât al ineditului
realizãrii unei cãrþi din elemente disparate de mozaic, a diferitelor articole
publicate – cu atât mai mult cu cât acest ºantier deschis în 2007 a avut un fir
roºu diriguitor ºi s-a aºezat pe un proiect iniþial coerent ºi conturat – cât de
faptul cã aceste produse au fost lansate în decursul timpului, în ultimii 6 ani,
au fost publicate în reviste de specialitate, dezbãtute în reuniuni ºtiinþifice ºi
conferinþe internaþionale, studiate în proiecte internaþionale de cercetare extinse ºi testate în raport cu autoritãþile din diferite þãri implicate în aceste
proiecte. Practic riscul a fost acela ca anumite idei din prezenta carte sã fie
interpretate ca întreprinderi pur teoretice, depãºite sau nepotrivite cu evoluþia
contextului internaþional de astãzi sau de la data la care va fi lecturatã cartea.
De aceea am pãstrat referinþele la momentul lansãrii ºi testãrii ideilor, pentru
cã marea majoritate se verificã ºi astãzi, se regãsesc în realitate, chiar dacã
unele au fost cizelate ºi alte nu au mai putut fi realizate în practicã sau sunt
greu de aplicat astãzi.
Ei bine ºi acest moment de reþinere a fost depãºit pentru cã trebuie sã spun
cã multe din proiectele desenate aici au fost aplicate de diferitele administraþii ºi pânã sã ajung în administraþie, acolo unde oricum postura de consilier este supusã limitãrilor legate de faptul cã orice realizare reprezintã urmarea unei manifestãri de voinþã a decidentului, care are deplina legitimitate ºi
responsabilitatea aplicãrii unor strategii sugerate. Pânã la urmã postura unui
consilier este aceea de a-ºi asuma deciziile persoanei politice alese, el beneficiind doar de legitimitate derivatã – în cazul meu exclusiv pe baze profesionale – ºi de a propune diverse opþiuni, pe care evaluãrile profesionale ºi teh-
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nice le-ar impune, dar pe care doar voinþa politicã, oportunitatea ºi conformitatea cu cadrul de relevanþã dat de informaþiile deþinute complet ºi exclusiv
de decident, le pot oferi.
Deci demersul trebuie privit pur academic, mai ales cã textele nu au nimic
de a face cu activitatea în postura publicã pe care o îndeplinesc la apariþia
cãrþii, fiind în majoritate lansate anterior ºi datate ca atare. Am ales sã subliniez pas cu pas ºi modul în care produsul ºtiinþific a fost distribuit, testat,
publicat ºi ajustat. De multe ori – vezi în special capitolul 4 – capitole din
lucrãri distincte au fost testate pe bucãþi, pe teme, în articole sau dezbateri
ºtiinþifice, ele suferind pas cu pas transformãri de nuanþã rezultate din cercetarea fãcutã în teren ºi din feed-back-urile obþinute în baza testãrii la decidenþii statelor implicate în proiecte de relevanþã strategicã. Este absolut obligatoriu în acest domeniu ca cercetarea ºi rezultatele ºtiinþifice, chiar rezultate
din studiul în teren, sã fie validate prin prisma fezabilitãþii lor de cãtre decidenþii implicaþi în a aplica aceste politici în practicã, asumându-ºi costurile
ºi, fireºte, beneficiile acestei întreprinderi. Cred cã ºi procedura de lucru în
promovarea ºi testarea ideilor ºi concluziilor unor analize cu metodologii
clare ºi explicit prezentate e relevantã atât pentru tinerii cercetãtori, cât ºi
pentru aprecierea rezultatelor acestor studii, a elementelor de strategie ºi gândire strategicã prezentate aici.
Poate singura excepþie notabilã o reprezintã capitolul 5, cel relativ la evaluarea, lansarea, construirea ºi discutarea mecanismul coabitãrii, nevoia unui
acord de coabitare, schiþarea conþinutului sãu, ulterior concluzionarea asupra
rezultatelor Acordului. Acest capitol reprezintã o componentã desfãºuratã în
contextul noii posturi de Consilier pentru Afaceri Strategice, Securitate ºi
Politicã Externã pânã în luna august 2012, ulterior de Consilier pentru Afaceri Strategice ºi Securitate Internaþionalã, la revenirea la Cotroceni dupã perioada de suspendare a Preºedintelui României.
Probabil nu aº fi recurs la publicarea lui dacã textele din acest capitol nu
ar fi fost promovate în timp în spaþiul public, în diverse publicaþii ºi nu ar fi
stârnit dezbateri ºi interes la timpul respectiv, toate fiind lansate public cu
acordul explicit al Preºedintelui României pentru promovarea lor. De asemenea, un alt argument pentru care am fãcut acest pas este faptul cã însuºi Preºedintele României a dezvãluit activitatea noastrã în acest domeniu ºi autoratul Acordului de coabitare (denumit în final de cooperare instituþionalã),
semnat înaintea desemnãrii ca Prim Ministru de cãtre actualul deþinãtor al
portofoliului, dl. Victor Ponta.
Evident cã prezentarea nu conþine nici formula de acord – cel public aflându-se pe site-ul Preºedinþiei României – aºa cum nu sunt evidenþiate nici
elementele din bucãtãria realizãrii acestui deziderat ºi a formulelor de instituþionalizare a coabitãrii în România. Am vrut sã respect astfel, în litera ºi
spiritul sãu, elementele de discreþie ºi secret profesional pe care un consilier
le datoreazã activitãþii sale în instituþiile statului dar ºi decidentului care l-a
desemnat într-o asemenea funcþie.

PREFAÞÃ

13

Am respectat astfel principiul cã cele ce au fost parte a activitãþii curente
în relaþia cu orice decident trebuie sã rãmânã între consilier ºi decident pânã
când va fi trecut suficient timp – 20, 30 de ani – sau pânã când decidentul însuºi va alege sã facã publice fragmente din aceastã relaþie. Am procedat
astfel în relaþiile din ultimii 7 ani cu diferiþii decidenþi cu care am lucrat, la
nivelul vicepreºedinþilor Senatului României responsabili de activitatea de
politicã externã, securitate ºi apãrare, ulterior la nivelul Administraþiei Prezidenþiale.
Cred totuºi util ca aici sã aduc câteva elemente de culoare privind sursa
de inspiraþie ºi modul de realizare a proiectului mecanismului de coabitare,
ulterior a Acordului de coabitare – care a avut mai multe forme, a trecut prin
numeroase mâini în repetate rânduri ºi a suferit corecturi ºi modificãri la ultima negociere nocturnã, confirmatã de cãtre Preºedinte ºi prezentatã ca atare.
Nu e vorba despre descrierea procesului – care rãmâne a fi descoperit de istoricii viitorului – ci doar sursa de inspiraþie directã.
E adevãrat cã am lucrat foarte mult în domeniul Analizei de Conflict ºi al
Deciziei în Crizã, atât la catedrã, în cadrul masteratului de profil al Departamentului Relaþii Internaþionale al SNSPA, dar ºi în practicã, în negocieri nu
totdeauna uºoare, pe diferite meridiane. Am lucrat ºi studiat în teren în zone
de interes strategic al României, cunoscând decidenþi ºi abordãri diferite, dar
cum specializarea era în conflictele internaþionale, nu am crezut sã ajung sã
utilizez aceastã experienþã ºi la mine acasã.
Ideea de bazã care a fost necesitatea stabilirii unei formule de comunicare
ºi instituþionalizare a unui dialog, a unui mecanism de modus vivendi între
Preºedintele de dreapta ºi Guvernul de centru-stânga nou format – între care
se aruncaserã ºi urmau a se arunca numeroase sãgeþi, discursuri publice acide
ºi alocuþiuni electorale, dar ºi multiple acþiuni neprietenoase, ostile, chiar ºi
o suspendare fulger cu scop de a elimina un jucãtor politic, pe Preºedinte, ºi
de a prelua pe deplin puterea politicã în stat. Scopul era coerenþa acþiunii
executive, într-un sistem constituþional românesc în care ºi Preºedintele, ºi
primul ministru au atribute executive. A fost evident din primul moment, cã
aveam nevoie de referinþele la mecanismele coabitãrii formale – din Franþa,
între Preºedinte ºi Guvern de exemplu – ºi al celei informale din SUA – între
Administraþie ºi Congres sau mãcar una dintre camerele dominatã de opoziþie. Totuºi ideea de bazã a fost cã e nevoie de un culoar de „negociere a ultimei ºanse“, atunci când toate tunurile publice ale celor douã pãrþi sunt pregãtite spre a distruge cealaltã parte.
Astfel, meritã prezentat aici sursa acestor idei. În vara anului 2010, am
participat la un program IVLP – International Visitors Leadership Program –
în Statele Unite, ocazie cu care am vizitat la Washington multipli prieteni din
ONG-urile americane, între care Carnegie Endowement for International
Peace ºi pe Matt Rojanski, pe care-l cunoºteam deja din discuþii repetate în
legãturã cu partea noastrã de lume ºi cu eforturile lui de implicare în soluþionarea ºi negocierea unor conflicte complicate, ultimul fiind cel din regiunea
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separatistã nistreanã a Republicii Moldova. Matt Rojanski, aveam sã descopãr repede, este implicat în lucrãrile Comisiei bilaterale prezidenþiale RusiaSUA, în varianta Obama-Medvedev.
La el în birou am descoperit cartea pe care a scris-o „Indispensable Institutions. The Obama Medvedev Commission and Five decades of US-Russia
Dialogue“, acolo unde am citit istoria acestei Comisii, iniþial ruso-sovietice,
care avea drept obiectiv sã blocheze o escaladare a neînþelegerilor sau sã
constituie un ultim canal de discuþii între cei doi ºefi de stat ai superputerilor
rivale în Rãzboiul Rece, pentru a evita distrugerea totalã a lumii. Contextul
lansãrii Comisiei bilaterale a fost criza rachetelor din Cuba, 1962, iar rolul
sãu s-a dovedit crucial în cele mai complicate momente, în primul rând atunci
când relaþia bilateralã americano-sovieticã era complet blocatã ºi Comisia a
reprezentat unicul canal de dialog, ultima ratio, canalul de recurs la dialog
ultim înaintea catastrofei definitive, spre care Lumea s-a îndreptat de un numãr oricum prea mare de dãþi, în ultimii 52 de ani.
Deci la originea ideii inventãrii unui mecanism de coabitare ºi al unei
formule de contact ºi dialog între duºmani declaraþi ºi ireductibili în politica
româneascã a stat modelul Comisiei sovieto-americane. Chiar ºi formulele
de instituþionalizare ulterioarã, adaptate la realitatea ºi dimensiunile problematicii pe care o servea în România, a folosit experienþa semi-centenarã a
Comisiei, pe lângã propria noastrã experienþã în negocierile din regiune ºi
din cadrul politicii româneºti.
Un element de culoare îl poate constitui ºi modul în care a funcþionat
consilierea relativã la decizia în crizã în care am fost implicat, inclusiv referitor la crizele interne, cu diferiþi decidenþi, fapt care a creat o relaþie profesionalã specialã ºi apropiatã cu toþi decidenþii cu care am lucrat. O reverenþã
specialã pentru dl. Teodor Meleºcanu – profesor la Facultatea de ªtiinþe
Politice a Universitãþii Bucureºti, dar ºi persoanã publicã cu responsabilitãþi
politice ºi guvernamentale, un gând de simpatie prietenului Cristian Diaconescu – ºi el ministru al Externelor de douã ori ºi Ministru al Justiþiei, insuficient utilizat încã în spaþiul politic – ºi, bineînþeles, tot respectul Preºedintelui României, Traian Bãsescu. În toþi am gãsit prototipuri de decidenþi
ºi tipologii distincte de reacþie în crizã pe care le-am apreciat, din care am
învãþat ºi care au conturat experienþa teoreticã ºi practicã de care beneficiez
astãzi.
Nu preget a mulþumi aici colegilor mei de la Centrul pentru Prevenirea
Conflictelor ºi Early Warning Bucureºti, cu ajutorul cãrora am putut realiza
aceste proiecte care au dat strãlucirea, credibilitatea ºi legitimitatea acestei
instituþii private de tip ONG pe care am fondat-o acum 11 ani. Tot lor ºi personalului din cadrul Departamentului Afaceri Strategice al Preºedinþiei le
datorez impulsul ºi susþinerea pentru realizarea acestei cãrþi.
*
Am structurat lucrarea în 5 capitole mari, urmãrind viziunea ºi promovarea nevoii României de a-ºi defini o Mare Strategie, transpartinicã ºi pe
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termen lung, care sã integreze toate instrumentele necesare în materie de politicã externã, securitate ºi apãrare, ºi sã obþinã impactul maxim al strategiilor sale sectoriale ulterioare în atingerea obiectivelor naþionale. Ideea de
Mare Strategie pentru o þarã medie în UE (a ºaptea) ºi o „putere minorã“ (potrivit definiþiilor teoretice) este dezbãtutã în partea întâi ºi argumentatã sub
semnul tocmai al nevoii de a nu irosi resursele, sau mai exact de a valorifica
la maximum aceste resurse prin utilizarea integratã a tuturor instrumentelor
la dispoziþia unui stat, în vremuri de restriºte bugetare ºi parcimonie în
alocãrile de resurse pentru proiecte pe termen lung.
Am prezentat deci în primul capitol nu numai nevoia de a reveni la fundamentele marii politici, prin construirea unei Mari Strategii a României, ci ºi
instrumentele sale, mergând de la sistemul de parteneriate strategice, strategia elaborãrii ºi dezvoltãrii lor, la constituirea variantei integrate (de inspiraþie europeanã) a unei Strategii de Politicã Externã, Securitate ºi Apãrare a
României, la nivelul definirii posturii strategice a þãrii noastre ºi a unui
proiect de posturã asumat în forma România – actor strategic la frontiera UE
ºi NATO, încheind acest prim capitolul cu relevarea concretã a impactului
absenþei unei asemenea viziuni strategice în domeniul intelligence-ului ºi
efectul secundar în cazul home grown terrorists, cu o lupã plasatã asupra
cazului teroristului american convertit care a vrut sã arunce în aer Trezoreria
SUA.
Capitolul doi vizeazã nivelul de context al realizãrii unei Mari Strategii
pentru România, respectiv evoluþia Relaþiilor Internaþionale ºi diversificarea
actorilor cu impact în politicile ºi strategiile actuale. Pledez pentru ideea cã
însãºi natura relaþiilor internaþionale se aflã în schimbare, fapt ce face superfluã aprecierea privind raportul unipolaritate-multipolaritate sau ideea cã
SUA ar fi funcþionat ca hegemon absolut dupã 11 septembrie 2001, dacã s-a
putut vreodatã vorbi în aceºti termeni anterior. Evoluþiile NATO ºi UE era,
de asemenea, normal sã afecteze orice desen strategic al României, membrã
a ambelor organizaþii.
Capitolul 3 este rezervat Regiunii Extinse a Mãrii Negre, cel mai important spaþiu în care România ºi-a asumat o responsabilitate ºi elemente specifice în care ºi-a definit o valoare adãugatã utilã partenerilor din UE ºi aliaþilor din NATO, acolo unde þara noastrã îºi asumã un rol de mai bine de 15 ani.
Iar lucrarea merge de la prezentarea teoreticã ºi conceptualã a abordãrilor –
concept strategic regional, complex de securitate – pânã la evaluãri a interdependenþelor strategice din regiune în domeniul energetic sau proiectele
strategice ale României în regiune, precum Coridorul Strategic Est-Vest, Marea Neagrã – Marea Caspicã, ºi integrarea sa în proiectele strategice globale
pentru regiune, precum Noul Drum al Mãtãsii.
Cel de-al patrulea capitol are drept scop prezentarea evaluãrilor conflictelor ca formule de interacþiune violentã ºi soluþionare în forþã a diferenþelor
de interese dintre actori, cu impact major asupra oricãror strategii. Elementul
dominant rãmâne impactul major al radicalizãrii ºi violenþei datã de religie
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ºi utilizarea excesivã respectiv interpretarea, cu componente majore în domeniul convertirii ºi jihadismului, a utilizãrii instrumentelor teroriste de
cãtre extremiºti religioºi. Caucazul de Nord ºi Balcanii de Vest sunt zonele
vizate cu precãdere, în aria de interes strategic a României, dar studiul este
extins ºi la evenimentele asociate ce vin din conflictul de valori între libertatea opiniilor, corectitudine politicã, liberalism democratic ºi multiculturalism în lumea occidentalã dar ºi impactul în statele musulmane. Nu am ratat
nici elementele de conflict identitar apãrute în Republica Moldova dupã independenþã ºi ecourile fostelor teorii ale moldovenismului asupra prezentului ºi vieþii politice de la Chiºinãu.
În fine, în ultimul capitol, cinci, am atins elementele publice legate de mecanismul ºi nevoile coabitãrii. Un proiect lansat în spaþiul public în luna mai,
concretizat ºi devenit fapt public ulterior, la finele lunii decembrie, cu o formulã win-win pentru Preºedinte ºi Premierul viitor, dar în primul rând pentru
România, care a reuºit sã-ºi diminueze substanþial multe din vulnerabilitãþile
create în primele 8 luni ale coabitãrii de facto (mai – decembrie 2012) ºi care
au fost speculate pe scarã largã de diferiþii actori cu interese în regiune. Nu
în ultimul rând, am prezentat ºi un decalog al proiectelor serioase, de naturã
strategicã, interne, de care ar trebui sã se preocupe orice politician din România, întregul establishment, elitele ºi chiar întreaga populaþie a þãrii noastre.
Nu au soluþii prestabilite, dar momentele de liniºtire a rivalitãþilor ºi rãzboaielor politice fratricide din România pot da ocazia ºi spaþiul reflecþiei pe
aceste teme, dacã nu cumva gravitatea lor ar putea sã stea la baza unei abordãri bipartizane putere-opoziþie, Preºedinte-Guvern a acestor teme, iar acest
proiect comun sã fie în mãsurã sã reconcilieze pãrþile în subiectele cu adevãrat importante pentru þara noastrã ºi pentru cetãþenii sãi.
Bucureºti, 20 martie 2013

Iulian Chifu

Capitolul 1

TEORII DESPRE MAREA STRATEGIE
1. NEVOIA DE A REVENI LA FUNDAMENTELE
MARII POLITICI: MAREA STRATEGIE A ROMÂNIEI*
În urmã cu puþin timp, mai exact la 25 martie 2012, încercam sã introduc pe agenda publicã a României un nou instrument al politicilor
publice ºi comunicãrii instituþionale, cel al editorialului programatic.
Asumat de cãtre politicieni ºi nume de referinþã în domeniile vizate,
acest tip de editorial este menit a da semnale în legãturã cu cursul de
evoluþie a realitãþilor ºi sã marcheze jaloanele nuanþãrii ºi reaºezãrii reflectoarelor cu scoaterea în evidenþã a altor imagini ce intrã în primplanul preocupãrilor. Demersul fãcut în cotidianul Adevãrul, sub titlul
de „Revenirea la agenda fundamentalã de securitate»1, s-a dovedit a fi
doar parþial potrivit deoarece redacþia a gãsit cu cale sã îmbrace ºi sã
«vândã» materialul în format comercial, cu un titlu senzaþionalist –
«Mesaj de la Cotroceni, dupã o provocare a Rusiei» ºi multe adãugiri
sub forma unor comentarii ale redacþiei ce încadrau editorialul.
Cred totuºi cã tema abordatã atunci meritã reluatã ºi încadratã teoretic ºi aplicativ în contextul realitãþii curente, tocmai pentru cã schimbãrile pe scena politicã reclamã revenirea la temele fundamentale naþionale, trecerea în planul doi a contabilitãþii ºi spaþiilor înguste – deloc neimportante – ale cifrelor ºi ridicarea privirii cãtre orizonturile strategice. Motivaþia esenþialã a unui asemenea demers nu vine numai din
semnalele evoluþiilor de lângã noi ºi din întreaga lume, cât de la o învãþãturã pe care orice specialist în sfera relaþiilor internaþionale ºi studiilor
strategice o poate susþine: fãrã o strategie, risipirea resurselor e cea mai
prezentã, mai ales atunci când spaþiul decizional e plin de ambiþii ºi dispute politice sterile, de proiecte nefezabile sau obiective partinice nerealizabile sau nesustenabile. Fãrã viziune nu existã strategie ºi fãrã politi————————

* Articolul a apãrut sub titlul Nevoia de a reveni la fundamentele marii politici: Marea strategie a
României în Revista Direcþiei Generale de Informaþii ale Armatei „Infosfera“, Anul IV, nr. 2/2012,
ISSN 2065-3395, pp. 3–15.
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cieni pregãtiþi, capabili ºi înnãscuþi, nu existã viziunea care sã dea liniile
ºi temelia strategiei.
Suntem într-o perioadã de turbulenþe majore, de impredictibilitate,
de incertitudine a evoluþiilor, iar tectonicitatea crescutã la nivel internaþional sperie pieþele, investitorii ºi consumatorii. Cu atât mai mult dupã
ce a fost chestionatã însãºi ideea de leadership global, de guvernanþã, de
capacitate a politicienilor de pe toate meridianele de a conduce ºi planifica globalizarea. Liderii politici din toatã lumea au fost fãcuþi responsabili de criza economicã, de lipsa de reglementare adecvatã, prevenire
sau sancþionare a elitei financiare direct rãspunzãtore, ba chiar de conivenþã ºi pactizare cu cei vinovaþi, mulþi dintre ei beneficiari ai bonusurilor ºi dividendelor crizei.
În asemenea perioade, atunci când nu ºtii cum sã procedezi iar experienþele trecute par sã-ºi fi epuizat posibilitãþile, e momentul revenirii la
fundamente, la teorie. Iar teoria vorbeºte despre nevoia de a gestiona
eficient resursele în domenii de activitate ale societãþii pe baza unor strategii iar toate acestea sã fie subsumate ideii de Mare Strategie. E cazul
ca ºi România sã dezvolte o Mare Strategie? Suntem capabili sã o elaborãm? Nu cumva o facem degeaba, dacã nu o putem aplica? Nu mai puþine întrebãri la care clasa politicã dezvoltatã dupã 22 de ani de tranziþie
ºi 5 ani de la intrarea în Uniunea Europeanã trebuie sã formuleze rãspunsuri adecvate ºi credibile. Iar aici nu mai ajutã înclinaþia de a decide
cu ochii la sondaje sau la mass-media.

I. În spaþiul teoretic: Marea Strategie

Instrumentele unei asemenea întreprinderi sunt teoriile despre o Mare
Strategie. Formula cea mai adecvatã pare revenirea la clasici. Conceptele
unei Mari Strategii origineazã la Tucidide, „Istoria Rãzboaielor Peloponesiace“, care se alãturã lucrãrilor lui Sun Tzu, „Arta Rãzboiului“ ºi Clausewitz, „Despre Rãzboi“.
În ciuda schimbãrii condiþiilor materiale ºi tehnologice, logica conflictului între entitãþi organizate – în cãutarea securitãþii lor – este constantã, de
unde ºi crearea ºi aplicarea de strategii. Chiar ºi erorile sunt repetate în istorie – supraextindere, subestimarea adversarului etc. Le gãsim în toate istoriile militare, în toate descrierile derulãrii rãzboaielor ºi marilor bãtãlii din
epoca anticã, evul mediu, epoca modernã ºi pânã la strategia americanã a
celor douã rãzboaie ºi jumãtate, care a subliniat lipsa capacitãþii de a purta
douã rãzboaie lungi concomitent ºi impactul acestei situaþii asupra unei mari
naþiuni nu numai din punct de vedere economic, dar ºi moral, politic, emoþional ºi social.
Louis Halle susþinea fãrã rest faptul cã Tucidide nu a scris numai istoria
rãzboaielor peloponesiace, ci ºi pe cea a rãzboaielor napoleoniene, a celor
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douã rãzboaie mondiale ºi a rãzboiului rece deopotrivã2. Azi vorbim despre
„discontinuitãþile în politica internaþionalã“3 ºi despre „transformarea
politicii globale“4 dar e greu sã-l contrazicem pe Robert Gilpin când susþine
cã „relaþiile internaþionale continuã sã fie o luptã recurentã pentru bunãstare
ºi putere între actori independenþi într-o stare de anarhie. Istoria clasicã a lui
Tucidide este atât un ghid al comportamentului statelor astãzi ca atunci când
a fost scrisã, în secolul 5 înaintea erei noastre“.5
Tucidide a fost pãrintele Relaþiilor Internaþionale. El a creat pentru prima
oarã teoria complexã a unei Mari Strategii – o teorie comprehensivã a modului în care statele îºi asigurã securitatea, încorporând factori precum cei
economici, diplomatici, militari, tehnologici, demografici, psihologici ºi de
altã categorie de care depinde securitatea (nu numai componenta militarã).
Conceptele ºi înþelesurile sunt în formule ale epocii, dar pot fi traduse în
concepte ºi mecanisme actuale.6 În acelaºi timp, „existã o unitate a tuturor
experienþelor strategice în toate perioadele istoriei pentru cã nimic vital în
ceea ce priveºte mecanismele de dezvoltare ale rãzboiului sau strategia nu
s-a schimbat“7.
Aceste susþineri ne-au fãcut ca, la abordarea teoreticã a elementelor unei
Mari Strategii sã ne raportãm la cartea lui Athanassios G. Platias ºi Constantinos Koliopoulos „Thucidides on Strategy. Grand Strategies in the Peloponnesian War and their Relevance Today“ apãrutã la Columbia University
Press, New York, 20108, care încearcã sã demonstreze, într-o abordare vizibil pro domo, dar puternic susþinutã de argumente ºi referinþe, realitatea faptului cã toate conceptele unei Mari Strategii le regãsim în analiza fãcutã de
Tucidide Rãzboaielor Peloponesiace. În plus, l-am cunoscut pe Athanassios
G. Platias a cãrui pasiune ºi elocinþã o apreciem ca ºi rezultat al muncii sale,
chiar dacã e situatã în spaþiul apãrãrii unor valori ale Greciei culturale în momente istorice în care imaginea þãrii sale este afectatã de poziþia ei în cadrul
crizei datoriilor suverane.
Conceptul de Mare Strategie e unul derivat din ºtiinþa militarã, acolo
unde a fost introdus în premierã. Doar cã atunci când s-a fãcut generalizarea
utilizãrii tuturor mijloacelor disponibile pentru a atinge un anumit scop, indiferent de zona din care provin aceste mijloace, sinteza s-a dovedit mai complicatã: o Mare Strategie nu e realizatã prin cumularea unor strategii pe diferite domenii ºi compunerea lor relativã, ci vorbim despre arta de a defini postura strategicã a unei þãri, organizaþii internaþionale, alianþã, precum ºi de a
utiliza toate mijloacele provenind din diferitele instrumente ºi domenii avute
la dispoziþie pentru a realiza aceastã posturã strategicã.
O Mare Strategie înseamnã a stabili nivelul de ambiþie ºi capacitatea de
acþiune în funcþie de mediul internaþional, de locaþia sa geograficã, de contextul evoluþiilor de moment, de resursele sale, de oportunitãþile ivite la un
moment dat ºi capacitatea de a le valorifica, însã ºi de propriile vulnerabilitãþi pe care trebuie sã ºi le estompeze. Marea Strategie depinde de capacitatea de a rãspunde adecvat sumei de ameninþãri, riscuri ºi vulnerabilitãþi pe
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care le percepe în sensul definiþiei mai largi a securitãþii din cadrul ºcolii de
la Copenhaga a lui Barry Buzan, cu 5 domenii ale acesteia – militar, politic,
economic, social ºi de mediu – ºi trei nivele de obiecte de „securitizat“ – statul ºi instituþiile, societatea ºi individul.
Deci abordarea integratã face ca o Mare Strategie sã nu însemne suprapunerea unor strategii sectoriale ci un proiect de posturã a unei þãri, o viziune
adecvatã cu resursele ºi instrumentele la dispoziþie, satisfãcând un nivel de
ambiþie potrivit, din care se pot extrage ulterior elementele unor strategii
sectoriale. Diferenþa fundamentalã este cã, în cazul unei Mari Strategii, obiectivele sunt generale ºi se pot atinge utilizând o combinaþie de mijloace venind din diferite sfere ºi domenii – diplomaþie, militar, descurajare, economie etc. – fiecare dintre ele, ºi nu se realizeazã prin sumarea sau compunerea
simplã a unor strategii sectoriale prestabilite, cu obiective sectoriale ce pot fi
atinse fiecare cu mijloacele sectorului, domeniului în care sunt concepute.
Conceptul de Mare Strategie a apãrut târziu, dar ideile aferente ºi gândirea
existau din Antichitate ºi de la clasici, de unde ºi relativa impunitate de a prezenta ideea sintezei actuale instituþionale europene a politicii externe, securitãþii ºi apãrãrii ca un prim rezultat instituþional al unei Mari Strategii. Tot
aºa cum ºi teoriile lui Joseph Nye jr. despre componentele hard power – soft
power, sinteza realizatã ulterior – ºi cea mai la modã în cadrul NATO – de
smart power sau conceptul de comprehensive approach ca reflectãri ale
rezultatelor crizei sunt greu de asumat ca prioritãþi sau exemple primordiale
de aplicare a unei Mari Strategii, chiar dacã criza pomenitã a obligat utilizarea mai judicioasã a resurselor ºi combinarea intervenþiei tuturor categoriilor de instituþii pentru a obþine un efort mult mai eficient ºi a dat naºtere
conceptelor teoretico-aplicative de mai sus.
În fapt, toate aceste componente sunt elemente de Mare Strategie ale unor
entitãþi – una post-modernã, Uniunea Europeanã, una o Alianþã politico-militarã cu bazã comunã de valori – Alianþa Nord Atlanticã – ce încep sã-ºi defineascã Mari Strategii proprii dincolo de cele naþionale sau cele sectoriale,
cu dificultãþile pe care sinteza diferitelor domenii ºi instituþii implicate le
creeazã, alãturi de complicata formulã de adoptare a deciziilor la nivelul fiecãreia dintre instituþii. De exemplu, în cazul abordãrii complete ºi complexe
– comprehensive approach, e nevoie de crearea unei interfeþe de comunicare în teatrul de operaþiuni între culturi diferite: cea militarã, cea birocraticinstituþionalã publicã, cea academicã ºi de cercetare, cea neguvernamentalã
a voluntarilor, cea corporatistã ºi de afaceri. Iar aceasta pentru ca toate entitãþile sã poatã comunica ºi sã înþeleagã modul de gândire ºi raþiunea celorlalþi.
Deci Marea Strategie nu e o sumare a Strategiei Militare, Strategiei de Politicã Externã, Strategiei economice, Strategiei Energetice, Strategiei de construcþie a infrastructurii critice etc. Ci din Marea Strategie se extrage chintesenþa viziunii ºi ambiþiei unei structuri coordonate politic pentru atingerea
fiecãrui obiectiv în parte, elementele strategice ale fiecãrui domeniu în parte.

GÂNDIRE STRATEGICÃ

21

Revenind la esenþa Strategiei Militare, care a constituit nucleul de pornire în definirea unei Mare Strategii, au existat definiþii diferite ale Strategiei
în momente diferite. Iniþial strategia reprezenta „toate miºcãrile trupelor în
afara ariei de bãtaie a tunului sau de spaþiul vizibil centrului de comandã al
artileriei“9, apoi a devenit „arta de a purta un rãzboi pe baza hãrþii“10 pentru
a ajunge astãzi la definiþia mai largã precum „arta de a aºeza ºi utiliza
mijloace militare în teatru ºi de a atinge obiectivele stabilite de politicieni“11,
sau „arta dialecticii a douã voinþe opuse de a utiliza forþa pentru a soluþiona
o disputã“12. Strategia se referã la un stat ce leagã mijloace de obiective ºi
scopuri în contextul competiþiei internaþionale, atât pe timp de pace cât ºi de
rãzboi, în conflicte potenþiale sau reale13.
Strategia nu existã în neant: presupune un oponent, un conflict, o competiþie, o situaþie în care cineva încearcã sã atingã un scop contra altcuiva. De
aceea, Strategia e formulatã împotriva unui oponent sau mai multora, care la
rândul lor au propria lor strategie de acþiune ºi încearcã sã o blocheze sau sã
o contracareze pe cea proprie. Orice miºcare proprie e legatã de miºcarea
oponentului. Clausewitz: „rãzboiul nu e altceva decât un duel la o scarã mai
largã“14.
Interacþiunea între cei doi beligeranþi ºi interdependenþa strategiilor lor se
numeºte dimensiunea orizontalã a strategiei15. Sursa þine de logica diferitã
atunci când existã un oponent faþã de logica acþiunii când nu existã o asemenea constrângere (îl face sã utilizeze o rutã ocolitoare, nu atacul pieptiº, sã
atace noaptea nu ziua etc.). De aici ºi aforismul latin „si vis pacem para belum“16 care nu mai reprezintã o absurditate logicã ci e acceptat drept judecatã înþeleaptã convenþionalã.
Uneori statele ºi organizaþiile militare uitã cã înfruntã oponenþi care posedã o voinþã independentã ºi folosesc propria lor strategie. Ignorarea acestei
realitãþi poate avea consecinþe importante. Una e sã asumi cã „orice rãzboi
se duce pânã la primul contact cu unitãþile cele mai puternice ale inamicului“17 ºi alta sã faci rãzboi planificat pas cu pas. ªi totuºi ºi în al doilea caz,
aceastã strategie, când e aplicatã, se loveºte de planurile celuilalt18.
Limita desenãrii unei strategii þine ºi de resurse care sunt întotdeauna puþine ºi limitate, în special în cazul statelor mici. De aceea, strategia ordoneazã
obiectivele de urmat ºi le prioritizeazã potrivit relevanþei ºi importanþei lor.
La fel de relevante sunt nivelurile strategiei, respectiv legarea unei strategii de aplicarea ei la nivel operativ ºi tactic. Diferenþa fundamentalã, la nivel
militar, a fost fãcutã între strategie ºi tacticã. Tactica înseamnã executarea
strategiei ºi începe acolo unde se încheie strategia, practic în momentul în
care forþa principalã a celor doi oponenþi intrã în contact19. Strategia stabileºte unde, când, cu ce forþe se realizeazã o acþiune, tactica deseneazã cum
se realizeazã aceastã acþiune20. Tactica se referã la ceea ce se petrece pe
câmpul de rãzboi, este utilizatã în bãtãlii, strategia în rãzboi.21
Mintea ºi decidentul ce guverneazã în spatele strategiei este politicul, cel
care stabileºte scopurile pe care strategia trebuie sã le atingã, iar modul în
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care se ajunge la definirea scopurilor, procesul sau natura puterii politice ce
le genereazã este irelevant pentru strategie. Strategia presupune legarea
obiectivelor stabilite de politicieni cu mijloace diverse pentru a învinge rezistenþa inamicului, se confruntã cu limite ale resurselor ºi presupune prioritizarea obiectivelor ºi eficienþa alocãrilor, tot timpul ºi la fiecare nivel, având
interacþiune cu adversarul. Separarea verticalã nu e strictã, ci e mai degrabã
un continuum Mare Strategie-Strategie sectorialã/militarã-Arta operaþiunilor-Tacticã.
În acest context, Marea Strategie este nivelul cel mai de sus al strategiei
ºi se referã la utilizarea tuturor mijloacelor la îndemânã – militare, economice, diplomatice, de intelligence, securitate etc. – la dispoziþia unui stat
(actor organizat) pentru a atinge obiectivele stabilite de cãtre leadership-ul
politic în faþa unui conflict existent sau potenþial. Marea Strategie e formulatã de cãtre acesta ºi se referã la elementele rãzboiului ºi pãcii. Marea
Strategie stabileºte dacã statele declanºeazã un rãzboi pentru a-ºi atinge
obiectivele ºi aliniazã strategia militarã cu politica, diplomaþia, strategia
economicã care fac parte din efortul de rãzboi, armonizându-le în aºa fel încât nici una dintre aceste strategii sã nu aibã impact negativ asupra alteia22.
Marea Strategie e influenþatã pe scarã largã de context – structura sistemului internaþional, de echilibrul de putere internaþional, de scena diplomaticã internaþionalã, de trendurile economiei globale. O Mare Strategia
acoperã pe deplin tot spaþiul suveran ºi populaþia, foloseºte toate mijloacele
naþionale ºi trebuie sã-ºi asigure o legitimitate internã.
Elaborarea suplimentarã a teoriei unei Mari Strategii23 duce la abordarea
modului în care un stat, organizaþie sau actor internaþional îºi poate produce
securitate sieºi, pentru a asigura prezervarea suveranitãþii, integritãþii teritoriale, independenþei politice ºi poziþia de putere relativã.24 Modul în care statele îºi asigurã securitatea reprezintã miezul unei Mari Strategii iar testul
suprem al acesteia este dat de mãsura în care reuºesc (practic validitatea unei
Mari Strategii poate fi testatã empiric). De aceea, esenþa unei mari Strategii
se regãseºte în Strategia Naþionalã de Securitate, în situaþia unui stat; în cadrul unui Concept Strategic – în cea a NATO; în cazul altor formule de Strategii – la organizaþiile internaþionale ce au o conºtiinþã de sine, o structurã
proprie, un grad de independenþã instituþionalã faþã de statele membre ºi o
voinþã ce se poate manifesta.
Lidell Hart a formulat descrierea mijloacelor pe care le are la dispoziþie
o Mare Strategie în timp de pace sau rãzboi25:
„Rolul Strategiei este sã coordoneze ºi sã dirijeze resursele naþiunii pentru atingerea obiectivului politic prin politici specifice: sã calculeze resursele economice ºi umane pentru a susþine serviciile legate de lupta armatã, sã evalueze resursele morale pentru a menþine spiritul de voinþã
al unei naþiuni, care este ºi el indispensabil. O mare Strategie reglementeazã relaþia între resurse, servicii ºi industrii. Puterea de luptã e doar un
instrument al unei mari strategii, care trebuie sã ia în consideraþie ºi pre-
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siunea financiarã, diplomaticã, comercialã, eticã pentru a slãbi voinþa
oponentului“.26
Componentele nemilitare27 ale unei Mari Strategii sunt cel puþin la fel
de importante precum cele militare. Diplomaþia reprezintã o asemenea componentã care contribuie prin asigurarea de aliaþi, limitarea numãrului de potenþiali inamici sau izolarea diplomaticã a acestora.28. O altã componentã
este cea de intelligence care oferã posibilitatea de identificare a oportunitãþilor prezente ºi viitoare ºi valorificarea lor, o capabilitate care poate duce
la rezultate extraordinare, în paralel cu limitarea propriilor vulnerabilitãþi ce
pot fi valorificate de cãtre terþi.
Componenta economicã a unei Mari Strategii joacã un rol relevant în
securitatea naþionalã în douã moduri: susþinând efortul militar, achiziþia de
arme ºi mobilizarea pe perioade importante, precum ºi prin susþinerea diplomaþiei, finanþând grupuri influente în alte þãri sau prin construirea unei capacitãþi independente de a acorda ajutor economic unor state terþe sau a purta
un rãzboi economic29 cu acestea. Existenþa unei baze economice solide nu
asigurã însã garanþia succesului: perºii au fost învinºi de greci, Imperiul Roman de cãtre barbari ºi migratori, iar Napoleon a pierdut în Rusia.
Paul Kennedy, în „Grand Strategies in War and Peace“, identifica 4 condiþii care pot determina nivelul de succes30 al unei Mari Strategii:
– evaluarea mediului-cadrului-sistemului internaþional în care se dezvoltã o mare strategie sau mari strategii ale terþilor ºi din care se desprind
ameninþãrile, riscurile ºi vulnerabilitãþile;
– identificarea scopurilor unei Mari Strategii, în baza mijloacelor necesare, ameninþãri existente, constrângeri ºi oportunitãþi. Prioritizarea între
diferite scopuri ºi niveluri de ambiþie este relevantã, iar evitarea supraîntinderii este o mãsurã a calitãþii unei Mari Strategii;
– alocarea resurselor pentru a realiza o Mare Strategie. Mijloacele trebuie sã fie adecvate þelurilor propuse, în vederea utilizãrii judicioase, eficace,
ºi evitarea risipirii fondurilor, aºa cum nu e realistã nici lansarea unui actor
în obþinerea unor scopuri ce reclamã mult mai multe resurse. Evitarea redundanþei instrumentelor ºi a inadecvãrii mijloacelor alese este un scop al oricãrei Mari Strategii;
– crearea imaginii unei Mari Strategii, atât la nivel extern, internaþional, cât ºi la nivel intern. Societatea ºi toate componentele puterii ºi administraþiei trebuie sã susþinã, prin propriile activitãþi, Marea Strategie, iar
aceasta sã fie legitimã în ochii comunitãþii internaþionale, adicã Marea Strategie sã fie acceptabilã pe plan intern ºi extern.
Dacã acestea sunt testele cruciale ale unei Mari Strategii, Athanassios G.
Platias mai identificã, pornind de la un studiu grec al Marii Strategii în Imperiul Bizantin, alte 5 criterii ce valideazã evaluarea acesteia31:
1. adecvarea externã la mediul politic extern ºi intern al þãrii;
2. adecvarea obiectivelor cu resursele: în ce mãsurã obiectivele ºi nivelul de ambiþie al unui stat sau actor coincid cu resursele de care dispune pentru a le atinge;
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3. criteriul eficienþei: utilizarea cu maximã eficacitate ºi eficienþã a resurselor disponibile într-o evaluare costuri-beneficii, în vederea stabilirii strategiei optime;
4. criteriul coerenþei interne a Marii Strategii: evitarea incompatibilitãþii ºi completitudinii Marii Strategii. Ea trebuie sã fie o teorie, în sens logic,
cu un set de axiome care sã verifice non-contradictorialitatea ºi completitudinea propoziþiilor logice ce se pot deduce din sistemul de axiome propus;
5. criteriul durabilitãþii erorilor: capacitatea de a adapta Marea Strategie la anumite erori incidentale ce pot apãrea fãrã a altera fundamental
structura ºi conþinutul unei mari strategii.

II. Marea Strategie americanã

Statele Unite sunt actorul cel mai bine reprezentat în termeni de Mare
Strategie, aplicatã cu consecvenþã de cãtre toatã lumea pe o perioadã întinsã
de timp. Fireºte, cel mai celebru compact este Marea Strategie care a definit
politica întregului bloc democratic în timpul celui de-al doilea Rãzboi Mondial ºi care a avut la bazã viziunea ºi analiza de context a unor politicieni cu
amplitudine ºi fondatori de ºcoalã, cei care au teoretizat Rãzboiul Rece, îndiguirea, Cortina de Fier, rãzboiul prin intermediari, Distrugerea Reciproc
Asiguratã32 ºi multe altele.
La 5 martie 1946, la Foulton, Missouri, Winston Churchill – deja fost
premier al Marii Britanii la acea orã, care a câºtigat rãzboiul ºi ºi-a pierdut
slujba – a tras semnalul de alarmã în legãturã cu expansionismul sovietic33,
descriind o „Cortinã de Fier“ care s-a lãsat deasupra Europei, „din Settin în
Balcani, pânã în Trieste, în Adriatica“. Faptele ce argumentau aceastã idee
erau date de sovieticii care, în ciuda angajamentelor privind împãrþirea controlului asumate la Ialta ºi confirmate ulterior la întâlnirea celor trei, au instalat guverne pro-comuniste în toate þãrile care au fost ocupate de Armata Roºie, precum ºi în zona sovieticã a Germaniei.
Churchill a conchis cã între Statele Unite ºi Commonwealth-ul britanic
era necesarã o alianþã pentru a ieºi în întâmpinarea ameninþãrii imediate. Soluþia pe termen lung era unitatea europeanã „din cadrul cãreia sã nu fie exclusã nici o naþiune“. Churchill, primul ºi cel mai de seamã oponent al Germaniei anilor 1930, devenise astfel primul ºi cel mai de seamã avocat al reconcilierii cu Germania anilor 1940, dar un precursor – britanic, cu atât mai
mult – al unei formule de unificare a Europei Occidentale.
Dar poate cea mai celebrã componentã de viziune a venit din partea unui
analist american aflat la Moscova, în Uniunea Sovieticã de dupã rãzboi,
George Kennan. Analizând discursul lui Stalin, în care acesta cerea încã 3
planuri cincinale dupã rãzboi pentru refacerea URSS ºi pregãtirea unor capabilitãþi comparabile cu cele occidentale, pregãtind viitoarea confruntare,
George Kennan scria faimoasa „Long Telegram“ despre cum vedea Stalin
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puternica presiune externã: „intervenþia împotriva URSS, deºi ar fi dezastruoasã pentru cei care ar întreprinde-o, ar provoca noi întârzieri progresului
socialismului sovietic ºi, prin urmare, trebuie puternicã împiedicatã cu orice
preþ“.34
Stalin nu ar fi putut reconstrui Uniunea Sovieticã ºi, totodatã, risca o confruntare cu Statele Unite. Mult anunþata invazie sovieticã în Europa de Vest
era o fantezie; cel mai probabil Iosif Visarionovici Stalin ar fi dat înapoi în
faþa unei confruntãri serioase cu Statele Unite, însã cu siguranþã nu înainte
de a fi împins lucrurile suficient de departe pentru a pune la încercare seriozitatea hotãrârii occidentale de a-l bloca în a infiltra componente comuniste în
politica ºi guvernele occidentale.
Lunga Telegramã a ajuns repede faimoasã în lumea diplomaticã, la Pentagon, în zona de decizie americanã, dar momentul în care a îndeplinit pe deplin ºi o altã menire a unei Mari Strategii – aceea de diplomaþie publicã ºi
comunicare cu interesaþii ºi publicul larg, a fost abia la publicarea unei formule a analizei sale în Foreign Affairs, în iulie 1947, acolo unde revista a
adunat toate curentele de gândire americanã asupra perspectivei într-un extraordinar articol semnat Mr.X (George Kennan, pe atunci ºeful Corpului de
Planificare Politicã al Departamentului de Stat, nu putea semna sub nume
propriu ºi a gãsit aceastã variantã). Este vorba despre „The Sources of Soviet
Conduct“35, o adaptare publicabilã a „The Long Telegram“, în care provocarea sovieticã e interpretatã la nivelul filosofiei istoriei ºi în care Kennan
explicã în ce fel ostilitatea faþã de democraþii este inerentã structurii interne sovietice, dar ºi din ce cauzã aceastã structurã se dovedea inaccesibilã
pentru politicile conciliatorii occidentale. În articolul pentru Foreign Affairs,
Kennan definea ºi calea de urmat pentru a învinge strategia sovieticã: „o
politicã de stãvilire-îndiguire (containment) fermã, menitã sã-i confrunte
pe ruºi cu o contraforþã inalterabilã în fiecare punct unde dau semne cã se
pregãtesc sã încalce interesele unei lumi paºnice ºi stabile“.
Dupã cãderea Uniunii Sovietice în 1991, SUA a pãrut a avea dificultãþi
în elaborarea unei Mari Strategii, cel puþin a uneia la fel de durabile ºi solide conceptual ca cea care a guvernat acþiunea în timpul Rãzboiului Rece.
Au existat însã numeroase Mari Strategii elaborate de fiecare preºedinte
american în parte, unele îndeplinind condiþiile unei Mari Strategii în mai
mare mãsurã, altele într-o mai micã mãsurã, în unele cazuri aceastã strategie
fiind una ce s-a verificat în practicã având deci succes, în alte cazuri nu.
Astfel, John Lewis Gaddis remarca faptul cã Administraþia lui George
Herbert Walker Bush – tatãl – a vorbit despre „construirea unei noi ordini
mondiale“, Administraþia Clinton a vorbit despre „extindere“ ºi „angajare“,
dar singura Mare Strategie demnã de acest nume prin prisma eficienþei sale
a fost, în opinia sa, Strategia lui George Walker Bush – junior – care a
înregistrat un succes într-o privinþã importantã: nu au mai avut loc atacuri
pe pãmânt american, fapt pentru care ar trebui sã primeascã creditul pe
care-l meritã. „Dar va admite cineva astãzi, la ºapte ani ºi jumãtate dupã,
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cã Strategia lui George W.Bush se poate compara chiar în termeni favorabili
ºi cu strategia lui Roosevelt ºi Truman de la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi mondial ºi începutul Rãzboiului Rece?“.36
Christopher Layne este cel care vine ºi esenþializeazã ºi mai mult Marea
Strategie Americanã, insistând pe elementele perene ale acesteia indiferent
de epoca parcursã, pânã astãzi. Astfel, el susþine cã istoria Marii Strategii
americane în decursul ultimelor ºase decenii este una a expansiunii, iar logica acestei strategii a determinat inexorabil statul american sã încerce sã
devinã hegemon în trei dintre cele mai importante regiuni în afarã de America de Nord: Europa Occidentalã, Asia de Est ºi Golful Persic.37 Cu alte cuvinte, Layne susþine cã Statele Unite sunt într-adevãr hegemon extraregional sau „global“, nefiind unul „accidental“, aºa cum sugereazã Barry
Posen.38 Spre deosebire de Marea Britanie, Statele Unite nu au devenit hegemon extraregional într-un context de neatenþie, ci în unul planificat.

III. Nevoia de a reveni la politicã.
Nevoia conceperii unei Mari Strategii

În acest mediu complex ºi instabil, cu incertitudini clare, nevoia conceperii unei Mari Strategii este apãratã unanim peste Ocean. Poate cel mai
relevant motiv l-a reprezentat celebrul articol al lui Robert Kagan, „Power
and Weknesses“, apãrut în 200239, care lanseazã avertismentul relevant
asupra situaþiei capabilitãþilor Americii ºi Europei. Dupã 11 septembrie o
Americã rãnitã, tulburatã ºi pregãtitã de ripostã a putut decanta ºi abordarea
realistã – cu mãcar un an înaintea invaziei în Irak, când Occidentul era unit
în jurul Statelor Unite ale Americii în Coaliþia de Voinþã menitã sã combatã
Terorismul ºi Al Qaeda la distanþã strategicã, în Afganistan – ºi a realizat, în
formularea plasticã a lui Kagan, cã „americanii sunt de pe Marte iar europenii sunt de pe Venus“.
Tod Lindberg remarca despre articolul lui Kagan privind problema relaþiei transatlantice, cã acesta a teoretizat faptul cã fiecare actor aborda relaþiile internaþionale potrivit cu propria putere: relativa putere a SUA,
relativa slãbiciune a UE ºi a statelor europene. SUA pe baza aplicãrii puterii
sale când considera util, europenii pe baza regulilor dreptului internaþional ºi
a aranjamentelor internaþionale multilaterale. Eficacitatea puterii era diferitã,
europenii acþionând Kantian, iar americanii Hobbesian40. Mai mult, Lindberg a editat, la trecerea a 10 ani, un numãr special pentru a constata unde
s-a ajuns cu previziunile ºi evaluarea lui Kagan din „Power and Weknesses“
ºi dacã o Mare Strategie americanã sau europeanã a reuºit sã schimbe lucrurile ºi sã le adapteze la evoluþia lumii dupã momentul 2002. Concluziile sunt
mai degrabã descurajante, iar deziluziile prezente la tot pasul.
Într-un mod mai puþin surprinzãtor decât ar pãrea, pledoaria cea mai fierbinte ºi susþinutã pentru necesitatea de a reveni la politic ºi nevoia de Mare
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Strategie a fost fãcutã de un european. Exasperarea ºi lipsa leadership-ului
european de calitate, lipsa oamenilor politici cu viziune ºi cãderea în politicianism, populism ºi guvernare cu ochii la sondaje a actualilor politicieni birocraþi europeni l-au fãcut pe Robert Cooper, consilier în cadrul Serviciului
de acþiune externã, sã constate cã America are „slãbiciunea puterii“41, o
greºealã de percepþie a unei puteri sustenabile americane, percepute astfel de
ambele pãrþi ale Atlanticului, atât de cãtre SUA cât ºi de europeni.
„Am putut sã funcþionãm cu integrarea EU atât timp cât temele presupuneau niveluri politice reduse de implicare, pe bazã tehnocratã. Asta a ºi
dus la ineficienþa uniunii monetare rezultate.(...) Astfel cã, în ultimii 10 ani,
atât SUA cât ºi UE s-au angajat în proiecte politice fãrã strategii, SUA bazându-se pe putere iar Europa pe reguli, cum susþine Kagan. Dar asemenea
proiecte majore au nevoie de strategii politice pentru cã ele reclamã consimþãmânt ºi sprijin, pentru ca aceste proiecte sã funcþioneze.
America a avut nevoie de consimþãmântul ºi sprijinul arabilor irakieni,
despre care cunoºteau puþine lucruri.
În cazul UE a avut nevoie de consimþãmânt ºi susþinere pentru Uniunea
Monetarã, care s-ar fi prãbuºit oricum mai devreme sau mai târziu în lipsa
unei uniuni politice.
E nevoie de lideri care sã convingã cetãþenii europeni sã accepte schimbãri majore în Europa, ca sã mai existe unitatea europeanã aºa cum o ºtim,
mãcar.
Guvernarea e o trinitate de elemente – putere, reguli ºi politicã. Fãrã
unul dintre elemente, lucrarea ºi proiectele nu pot fi promovate. S-a dovedit
cã atât Americanii cât ºi Europenii au ignorat politica. Când ceva nu merge,
politica rupe regulile ºi le reface. E nevoie de leadership, dezbatere, viziune,
încredere, compromis, consens, consimþãmânt, solidaritate. Se adreseazã
atât inimilor – sentimentelor ºi emoþiilor – cât ºi minþilor tuturor cetãþenilor.
Succesul vine din construirea încrederii ºi a instituþiilor în lumea de astãzi.
O altã treime este cea funcþionalã a economiei, politicii ºi societãþii.
Odatã erau puternic angrenate ºi legate în construcþia statului naþiune. Azi
sunt în turbulenþã din cauza deschiderii internaþionale, de aceea e nevoie de
reguli noi la nivel global, pe care le poate oferi doar politica globalã“.
Deci Cooper susþine convingãtor cã lumea are nevoie astãzi de politicã, este nevoie de revenirea la politicã!!!

Charles Kupchan, Profesor de relaþii internaþionale la Georgetown University, abordeazã fundamental „criza de guvernanþã a Vestului“42.
„Este liniºtitor cã analiºtii au supraestimat probabilitatea divorþului
transatlantic. Dar Alianþa Occidentalã nu ºi-a rezolvat astfel problemele. Tot
analiºtii au eºuat în a identifica care va fi sursa de incoerenþã a Occidentului
– criza de guvernanþã care afecteazã astãzi ambele maluri ale Atlanticului.
Ambele pãrþi acceptã nevoia ºi eficacitatea solidaritãþii strategice, în principiu, e vizibilã o lipsã de capacitate a SUA ºi Europei de a oferi un leadership
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global. Occidentul a intrat într-o crizã profundã ºi de duratã a creºterii economice minore, polarizãrii politice, dubiul despre propriile capacitãþi fapt ce
a generat o crizã a guvernanþei democratice.
În SUA, criza de guvernabilitate ia forma polarizãrii partizane atât de
intensã încât produce politici inaplicabile ºi, nu rareori, paralizie politicã.
Absenþa consensului, împreunã cu animozitãþile partizane, au blocat progresul în cele mai importante prioritãþi domestice: restabilirea solvenþei fiscale ºi a creºterii economice. Bipartizanatul a limitat puternic ºi capacitatea de a oferi o politicã externã, afectând capacitatea Americii de a oferi
un leadership stabil ºi consecvent, în momentul de incertitudine globalã.
În Europa, criza de guvernanþã e demonstratã de re-naþionalizarea politicilor. Proiectul integrãrii europene a început sã dea rateuri tocmai atunci
când voinþa colectivã ºi capabilitatea Uniunii Europene sunt mai necesare
pentru consolidarea legãturii transatlantice ºi pentru a ajuta la dirijarea
schimbãrilor globale. Dacã trendul continuã, statele europene individuale
vor rata capacitatea de a-ºi conjuga vocile ºi resursele ºi riscã irelevanþa.
Nu degeaba SUA ºi UE, împreunã cu Japonia, experimenteazã în acelaºi
timp disfuncþii politice. În societãþile occidentale deschise, globalizare a
creat o prãpastie între ceea ce aºteaptã cetãþenii de la guvernanþii lor ºi ceea
ce aceste guverne pot sã livreze. Aceastã nepotrivire între creºterea cererii
pentru bunã guvernare ºi oferta limitatã ºi în scãdere pe aceastã dimensiune
compromit periculos puterea ºi scopurile lumii Occidentale“. Acest fapt ºi
lipsa unor politici ºi viziuni solide, consistente, creative ºi credibile, a
unor politicieni care sã aplice ºi sã convingã, sã atragã încrederea publicã ºi sã forjeze speranþa în viitor sunt dovezile nevoii de a reveni la
politicã ºi Mare Strategie.

Constanze Stelzenmuller, Senior Transatlantic Fellow la German Marshall Fund, încearcã sã schiþeze ºi câteva soluþii pentru o Mare Strategie, de
aceastã datã, cu impact global. Ea abordeazã guvernanþa pe trei direcþii
fundamentale, „Trei principii de politicã“43, care se pot constitui în piloni ai
viitoarei bune guvernãri:
– Atenþia pe managementul de risc – în societãþile deschise ºi democratice, guvernele trebuie sã acorde o atenþie crescutã dominãrii privatului,
descurajãrii ameninþãrilor ºi controlul prin utilizarea managementului de risc
ºi a influenþei legitime asupra celorlalþi actori;
– Concentrarea pe prevenire ºi înþelegere: cunoaºterea e cheia pentru
securitatea de astãzi. Integrarea globalã ºi interdependenþele create au limitat
timpii de reacþie, coordonarea dincolo de graniþe ºi atenþia în direcþia proactivã reclamã atenþia pentru cunoaºtere, „prima linie a apãrãrii contra
ameninþãrilor curente“ (potrivit documentelor Ministerului francez al Apãrãrii). Capabilitãþile de analizã strategicã devin cruciale ºi ele reclamã o
dezvoltare constantã, atenþie ºi investiþii deopotrivã;
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– Concentrarea pentru întãrirea statului: referenþialul statal pentru
atributele ce vor fi preluate de cãtre UE sau organismele globale e un prim
pas interimar pentru a menþine un numãr de capabilitãþi viabile, iar ulterior,
la nivelul UE, e nevoie de politici solide ºi formule de construcþie instituþionalã care sã menþinã separarea, echilibrul ºi controlul reciproc al puterilor noului conglomerat supra sau superstatal european. Societate decentã, guvern reprezentativ, control parlamentar sunt inerente unei puteri europene credibile.
Dar poate concluzia cea mai durã a tras-o Robert Kagan însuºi, în cadrul
reuniunii de la Bruxelles Forum44 din 2012, la 10 ani de la celebrul articol.
În acelaºi stil controversat, ar spune unii, neo-conservator, l-ar descrie alþii,
Kagan a remarcat faptul cã Europa trãieºte într-o lume post-modernã. Globalizarea e un fenomen paralel, care afecteazã oricum toate aceste evoluþii.
E nevoie, spune Kagan, de un nou „imperialism liberal“ – un comportament dincolo de politicile de putere în interior, între naþiuni democratice, dar
fãrã a lãsa jos garda în relaþiile cu restul lumii. Trebuie sã ne obiºnuim cu
standardele duble: operare pe baza legilor cu democraþiile, în formule de securitate cooperativã, dar atunci când avem de a face cu lumea exterioarã,
trebuie utilizate toate metodele necesare, forþa, atac preemptiv, etc. Acest lucru ºi realitãþile înconjurãtoare în aceste spaþii, modul realpolitik al acestor
actori de a privi lumea ne obligã sã nu neglijãm apãrarea ºi capabilitãþile
noastre militare.

IV. Eforturi de creare
a unei Mari Strategii Americane

Statele Unite se aflã astãzi în continuare în fierberea realizãrii unei Mari
Strategii. E nevoie de o Mare Strategie. Clinton a declarat în 199445 cã ºi
Roosevelt ºi Truman au reuºit fãrã sã aibã o Mare Strategie, pe care au construit-o în timp ce conduceau America, de unde ºi ideea cã ºi el putea face la
fel. Totuºi, nevoia unei Mari Strategii care sã transceadã peste preºedinþi ºi
mandate ºi care sã fie acceptatã bipartizan e din ce în ce mai prezentã în gândirea ºi scrierile americane.
Astfel s-a format peste ocean Consorþiul pentru Marea Strategie, care
este un proiect spronsorizat de cãtre FPRI – Foreign Policy Research Institute, Philadelphia, Pensylvania ºi Temple University’s Center for the Study
of Force and Diplomacy ºi condus de cãtre Richard Immerman ºi William
Hitchcock. Consorþiul a fost înfiinþat în 2009 ca o parte a Programului Hertog pentru o Mare Strategie. El a reunit o sumã largã de gânditori ºi teoreticieni în domeniul relaþiilor internaþionale, dar ºi de mari strategi venind din
spaþiul practicii, ºi a emis analize cu titlul de „telegrame“, cu referire la celebra Lungã Telegramã a lui Kennan.
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Astfel, în Telegrama 1: „What is Grand Strategy“46, John Lewis Gaddis
criticã diversele strategii de imagine mai degrabã decât utile pe teren ale
diferiþilor preºedinþi, cu excepþia lui George W. Bush ºi subliniazã cã, dupã
11 septembrie mai ales, dacã nu dupã cãderea Uniunii Sovietice, e nevoie
acutã de o Mare Strategie a SUA sustenabilã pe o perioadã comparabilã mãcar cu a lui Kennan.
În cea de a treia telegramã, Walter A. McDougall, Profesor de Relaþii Internaþionale la University of Pennsylvania ºi Senior Fellow la FPRI, se întreabã dacã Statele Unite sunt în stare sã construiascã o mare Strategie.
Dilema nu provine din capabilitãþi ºi nici mãcar din nivelul leadership-ului
politic, ce poate defini obiective nerealiste sau nesustenabile, ci din lipsa
abilitãþilor ºi reflexelor ultimilor ani, dar mai ales din disputele bipartizane
ºi adâncirea prãpastiei dintre cele douã partide mari, Republican ºi Democrat. La fel ca ºi Charles Cupchan mai sus, McDougall se întreabã dacã excepþionalismul american este o sursã bunã de resursã de voinþã ºi putere
pentru construirea unei mari strategii, sau dacã nu cumva el genereazã aberaþii, aºteptãri nerealiste ºi întreþine iluzii.
„Este excepþionalismul American sursa de energie, ingenuitate, rezilienþã
ºi virtute civicã care propulseazã naþiunea înainte? Sau credinþa complezentã în excepþionalismul american este sursa aventurismului, neglijarea
experienþelor trecute, viciul civic care anunþã declinul ºi prãbuºirea?“47, se
întreabã McDougall. Mai mult, nici mãcar aceste chestionãri nu sunt noi,
ci în linie cu susþinerile lui Arnold J. Toynbee’s: „Imperiile mor prin suicid,
nu prin crimã“48 ºi ale lui Paul Kennedy în „The Rise and Fall of Great
Powers“49.
O altã iniþiativã, de data aceasta cu conþinut, ambiþii ºi pretenþii de Mare
Strategie e cea semnatã Mr. Y, „A National Strategic Narrative: a concept
and a vision for a 21st Century grand strategy for the nation“ publicatã de
National Strategic Narrative, Woodrow Wilsson Center, 2011. Pe modelul articolului lui Kennan semnat „X“ în Foreign Affairs, autorii studiului provin,
de aceastã datã, din zona militarã, col. Mark Mykleby (US Marine Corps), în
prezent retras din serviciul militar activ, colaborator al firmei LRN ºi cpt.
Wayne Porter (US Navy), ºeful catedrei Secretarului Apãrãrii pentru strategie sistemicã ºi complexitate de la Institutul Naval post-universitar din Monterey, California. Studiul este prefaþat de Anne-Marie Slaughter, fost director
de planificare politicã la Departamentul de Stat al SUA, în prezent profesor
de relaþii internaþionale la Universitatea Princeton.
Eseul pledeazã pentru redefinirea rolului SUA în lume, a intereselor sale
naþionale – de la securitate naþionalã la prosperitate ºi securitate naþionalã –
a obiectivelor de urmãrit pentru realizarea acestora, precum ºi a setului de
politici ºi instrumente de acþiune pe plan internaþional – diplomaþie, dezvoltare ºi apãrare, cei trei D ai secretarului de Stat Hillary Clinton – printr-o
schimbare de raportare la lumea exterioarã, marcatã de procese dinamice
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obiective – interdependenþele, globalizarea, revoluþia informaþionalã ºi în
domeniul comunicaþiilor – ce au modificat natura ameninþãrilor de securitate.

V. O Mare Strategie pentru România?

În acest context pare o întreprindere temerarã dacã nu imposibilã de-a
dreptul sã elaborezi o Mare Strategie pentru România. Pe de altã parte, ne
permitem sã nu o elaborãm astãzi? Dacã pânã în 2007, Marea Strategie era
clar stabilitã de reconectarea la Occidentul de care fusesem despãrþiþi 40 de
ani, de dezideratele aderãrii la NATO ºi Uniunea Europeanã, atât atingerea
acestor þinte cât ºi nevoia unor trasee de perspectivã – dar mai ales dezvoltãrile din arena internaþionalã – nu ne mai permit sã evitãm acest demers.
Fireºte cã orice demers de elaborare a unei Mari Strategii e unul care implicã, vrem nu vrem, o susþinere politicã bipartizanã. În perspectiva perioadei
de coabitare pe care o traversãm, cred cã un asemenea proiect naþional, pornit la nivel de experþi ºi susþinut la nivel politic bipartizan, reprezintã un
proiect ce poate sã acopere prãpastia creatã între cele douã componente ale
puterii politice, aflate în putere ºi opoziþie. Mai mult, reconfigurarea coeziunii societale la nivel naþional este absolut obligatorie în aceastã perioadã ºi
în contextul crizelor posibile ce se întrevãd deja la orizont.
Þintele sunt mult mai relevante decât cele prezente: nu e vorba numai sã
decidem postura strategicã a României, liniile directoare ale unei Mari Strategii Naþionale, nivelul de ambiþie ºi recursul la resurse într-un format integrat, la nivel naþional. E vorba aici despre o acþiune fundamentalã de atragere
în spaþiul politic ºi în contextul funcþiei publice a produselor cele mai înalte
ale educaþiei românilor ce au ales sã rãmânã în þarã sau sã-i atragem pe cei
ce trãiesc în strãinãtate pentru a putea asigura avantajul competitiv în raportul cu slujbele din strãinãtate, cu cele din marile companii sau din companiile
private din România. ªi spaþiul public, ºi funcþia publicã, ºi spaþiul politic, ºi
funcþiile reprezentative trebuie sã poatã beneficia de români cu o pregãtire
deosebitã, capabili de viziune, de asumarea opþiunilor politice, profesioniºti
ºi capabili sã conducã România în condiþiile contemporane.
O Mare Strategie, am vãzut-o, este despre maximizarea avantajelor, valorificarea oportunitãþilor ºi diminuarea vulnerabilitãþilor. Este cazul ca o asemenea întreprindere sã ajungã ºi în România, chiar ºi pentru a utiliza mai
eficient resursele, dar ºi pentru a ne croi un viitor în lumea contemporanã, a
consolida o poziþie în spaþiul euro-atlantic ºi a desena liniile directoare ale
evoluþiei þãrii în urmãtoarele decade. E o responsabilitate împãrþitã a întregii
clase politice, a lumii academice, a structurilor economice ºi a întregii societãþi.
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2. PARTENERIAT STRATEGIC.
SISTEMUL DE PARTENERIATE STRATEGICE AL ROMÂNIEI*

Ce este un Parteneriat Strategic?
De la etichetã la concept

Ideea unui instrument numit Parteneriat Strategic existã de mai multã
vreme în politica internaþionalã, fiind mai degrabã o etichetã de naturã politicã ce indicã o relaþie mai profundã între doi sau mai mulþi actori, fãrã a fi
însã o formulã teoreticã clarã la baza acestei etichete. Un concept denumit
Parteneriat Strategic nu a fost definit însã ca atare50, de unde ºi glisarea între
o aproximare de naturã teoreticã, o tentativã de definire a genului proxim ºi
diferenþei specifice a unui posibil concept cu acest nume ºi cãderea în abordarea utilitaristã a relaþiilor denumite „parteneriat strategic“. Vedem asumarea epitetului de „strategic“ asociat ideii de parteneriat în activitatea curentã a MAE român mai degrabã conjunctural, parteneriatele fiind numite
astfel pentru a marca o apropiere de moment, eventual pentru atingerea unui
scop – cazul specific al României fiind parteneriatele „strategice“ pentru susþinerea aderãrii sale la UE, care nu au mai avut aplicabilitate dupã acest moment. În alte cazuri înregistrãm acest atribut asociat unui parteneriat pur ºi
simplu prin abuz de limbaj, o banalã etichetã nouã utilizatã de cãtre politicieni în definirea sau caracterizarea unei relaþii mai bune, de moment, cu un
stat sau altul, sau al unei aspiraþii pentru îmbunãtãþirea acestei relaþii. De aici
ºi suma de categorii de „parteneriate strategice“ care au înflorit în diferitele
epoci ºi sub diferiþi miniºtri de externe sau conducãtori politici fãrã nici o
substanþã strategicã a relaþiei definite.
Un Parteneriat Strategic ar trebui sã aibã câteva caracteristici obligatorii: o anumitã adâncime în timp, deci durabilitate pe un termen apreciabil51, care sã vizeze obiective finale ce se pot realiza doar în durate mari de
timp ºi care schimbã cu adevãrat fundamental actorii ºi raporturile dintre ei,
sau mai exact cuantificã în sine o excelentã relaþie care se vrea dezvoltatã ºi
aprofundatã. Apoi, un asemenea parteneriat trebuie sã fie comprehensiv, în
sensul în care ar trebui sã acopere foarte multe domenii de cooperare, practic
sã existe formule de apropiere ºi cooperare în toate domeniile.
Nu am putea numi o relaþie între doi actori sau un parteneriat sã-l desemnãm drept „strategic“ dacã nu ar avea obligatoriu componenta de securitate/apãrare. Aici apar ºi primele dileme ale unui asemenea tip de relaþie,
dacã poate fi definit un parteneriat strategic între doi actori care nu sunt aliaþi
————————

* Articol apãrut sub titlul Parteneriatul strategic. Sistemul de parteneriate strategice ale României
în revista Direcþiei Generale de Informaþii a Armatei „Infosfera“, an IV, nr. 4/2012, ISSN 2065-3395,
pp. 22-32. Apãrut anterior sub numele Parteneriat Strategic. Sistemul de Parteneriate Strategice al
României, ºi ca Occasional Paper ak Centrului de Prevenire a Conflictelor ºi Early Warning, Vol. 5,
nr. 9/2012, http://cpc-ew.ro/occasional_papers/vol5_09.pdf.
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sau dacã acest tip de parteneriat antreneazã, în mod obligatoriu, o relaþie de
alianþã. De principiu nu existã o predeterminare a priori între ideea de aliat
ºi cea de partener strategic, nici incompatibilitate, din contrã, însã sigur
ideea de parteneriat strategic implicã relaþii solide de cooperare în domeniile
de securitate ºi apãrare chiar dacã nu include formule ºi angajamente reciproce. Invers, dacã doi actori sunt aliaþi, formula de parteneriat strategic presupune angajamente mai puternice, ce întãresc ideea de alianþã.
În definirea relaþiilor de parteneriat strategic, se asumã acoperirea a trei
direcþii ale relaþiilor: securitate/Apãrare, Economic/cooperare energeticã ºi
Cultural, civilizaþional, relaþii people to people. Angajarea tuturor celor trei
direcþii presupune caracterul comprehensiv al parteneriatului, nu unul unidimensional. În general e greu de acceptat cã poþi fi partener strategic pe o
singurã dimensiune, ºi eventual aceasta sã nu includã angajamente de securitate ºi apãrare.
În realitate, prin abuzul de limbaj sãvârºit în politicã, asemenea cazuri se
întâlnesc ºi avem, în fapt, douã categorii de „parteneriate strategice“, unele
propriu-zise, comprehensive, acoperind toate domeniile, parteneriate strategice propriu-zise; ºi altele care presupun angajamente de sprijin reciproc
doar pe o dimensiune52, pe o temã, o componentã prevalentã, parteneriate
strategice improprii.
Parteneriatul Strategic este un instrument în atingerea unor obiective de
politicã externã ce exced buna relaþie sau cuantificarea profunzimii relaþiei
cu un actor. De aceea, ideea unui singur Parteneriat Strategic izolat nu are
nimic de a face cu componenta „strategic“ din numele acestui concept. De
obicei, o Mare Strategie conþine obiective majore ale actorului în cauzã53 ºi,
în instrumentarul pentru atingerea acelor obiective se aflã ºi crearea unui sistem de parteneriate strategice, pentru atingerea unor asemenea obiective.
Fireºte cã nevoia si numãrul de parteneriate strategice ce pot fi susþinute
de cãtre un stat sunt dependente de nivelul de ambiþie al unui actor, de
nivelul de resurse ºi de multitudinea de zone în care acesta îºi identificã interesele ºi-ºi doreºte proiectarea forþei ºi a influenþei pentru atingerea acestor
interese54. Resursele implicate sunt multiple ºi ele merg de la resurse financiare la oameni ºi capacitatea lor, cunoaºterea cu care sunt dotaþi. Acest lucru
deoarece un Parteneriat Strategic trebuie sã fie încheiat doar atunci când ai
capacitatea de a-l menþine, atunci când relaþia e sustenabilã, putând dura în
timp. Multitudinea de parteneriate strategice reclamã resurse pe mãsurã pentru a le menþine, de aceea sistemul de parteneriate strategice trebuie întemeiat pe o Mare Strategie, pentru a fi justificatã cheltuirea raþionalã ºi eficientã
a resurselor.
Abordarea raþionalã ºi strategicã a utilizãrii instrumentarului oferit de Parteneriatele Strategice trebuie sã implice ºi formule de tip revista Parteneriatelor strategice, care trebuie sã verifice la intervale de timp regulate situaþia
lor, dacã îndeplinesc ºi ating obiectivele propuse ºi prognozate, dacã ºi cât
au livrat. Revista permite ºi revizuirea ºi adaptarea Marii Strategii ºi a instru-
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mentelor de realizare a unei Mari Strategii55, respectiv verificã ºi valideazã
sistemul de Parteneriate Strategice utilizate ca instrument de politicã externã
pentru atingerea obiectivelor strategice.

Coerenþa ºi compatibilitãþile Parteneriatelor Strategice.
O dezbatere

O altã temã inerentã ºi obligatorie în analiza ºi construcþia unui Sistem de
Parteneriate Strategice este coerenþa ºi completitudinea sistemului pe baza
soluþiei oferitã ºi aleasã în planificarea realizãrii unei Mari Strategii. Sistemul de Parteneriate Strategice trebuie sã ducã la atingerea obiectivelor unei
mari strategii dar trebuie sã fie, în acelaºi timp, fezabil ºi realizabil. Parteneriatele strategice implicã acordul celeilalte pãrþi ºi cuantificã o relaþie consistentã care se dezvoltã în realitate56, nu numai o formulã care, pe hârtie, este
utilã ºi duce la rezolvarea problematicii ºi obiectivelor vizate. Coerenþa invocatã mai sus vine din faptul cã, odatã angrenat într-un sistem de angajamente
internaþionale multilaterale, orice nouã construcþie de tipul Parteneriatelor
strategice trebuie sã fie compatibilã cu angajamentele multilaterale ºi, în acelaºi timp, necontradictorie cu alte parteneriate strategice implicate în strategia respectivã.
În acest sens, se impune o discuþie elaboratã asupra legãturii dintre Parteneriatele Strategice ºi apartenenþa la NATO ºi UE. Fireºte cã discuþia ar
trebui sã plece ºi de la coerenþa apartenenþei la NATO ºi UE, ºtiut fiind cã
cele douã organizaþii cu sediul în Bruxelles au dificutãþi de comunicare ºi
blocaje reciproce în activitate din cauza disputei Turcia – Cipru în legãturã
cu situaþia din Ciprul de Nord. Aici Turcia e membrã a NATO ºi nu a UE, în
timp ce Ciprul a reuºit sã se strecoare în UE în varianta zonei greceºti, iar la
referendumul de reintegrare al insulei partea turcã a votat „pentru“ iar cea
greacã „împotrivã“ (ºi pe baza garanþiei intrãrii în UE). De aici ºi numeroase
dificultãþi ºi blocaje în activitatea organizaþiilor mamã, Alianþa nord-atlanticã
ºi Uniunea Europeanã57.
Trecând peste aceastã singularitate, Parteneriatele strategice între state
membre ale NATO sau UE nu fac altceva decât sã întãreascã relaþiile ºi sã
marcheze o formulã ºi mai accentuatã de cooperare. Semnele de întrebare se
nasc atunci când aceste parteneriate ce ar implica mai multe þãri ar putea sã
genereze dificultãþi sau incompatibilitãþi cu structura organizaþiilor internaþionale. Dacã în cazul UE Tratatele permit ca un numãr de þãri sã poatã adopta formule de integrare mai avansate, la care sã se poatã ralia terþii, în cazul NATO, care este o alianþã politico-militarã, ideea unei „alianþe în interiorul unei alianþe“ este mai degrabã privitã cu reticenþã. Totuºi, Parteneriatele Strategice bilaterale, între doi actori, sunt binevenite, aºa cum sunt
acceptabile ºi formulele de cooperare întãritã ce includ 3 sau mai multe þãri,
la nivel regional sau pe teme diverse de cooperare. Complementaritatea ºi
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acoperirea niºelor de nevoi, mai nou conceptul de smart defense impun chiar
cooperãri întãrite. Fireºte cã linia despãrþitoare a acestor relaþii cu momentul
creãrii unor alianþe interne în alianþã rãmâne extrem de subþire ºi trebuie respectatã pentru menþinerea coeziunii ºi rolului Alianþei.
În fine, rãmâne întrebarea clasicã a coerenþei relaþiilor de Parteneriat Strategic, respectiv dacã poþi face Parteneriate Strategice cu doi rivali. De
exemplu, România are relaþii de parteneriat strategic cu Turcia ºi Israel, ambele state, la rândul lor, legate pânã nu de mult de relaþii parteneriale profunde, dar care au dispãrut ºi s-au transformat într-o relaþie tensionatã ºi
nereparatã definitiv. Fireºte cã aceastã situaþie poate crea dificultãþi terþului
partener cu ambii actori dacã i se cere, la un moment dat, sã aleagã între unul
din cei doi parteneri strategici sau trebuie sã se pronunþe pe o temã sau alta
favorizând sau defavorizând unul dintre actori.
Þine ºi de înþelegerea partenerilor strategici în cauzã sã nu provoace probleme majore ºi sã nu expunã partenerul alegerilor sine qua non. Acceptarea faptului cã un partener strategic e în acelaºi timp în aceeaºi situaþie ºi
cu un rival poate întãri respectul ºi relaþia reciprocã, ba mai mult, poate crea
oportunitatea identificãrii în partenerul strategic comun a unui canal de comunicare ºi negociere sau refacere a bunelor relaþii.
O altã ºcoalã de gândire susþine cã, din start, în cazul Parteneriatului Strategic concomitent cu doi rivali avem de a face cu o falsã problemã. Acceptabilitatea ºi respectul în relaþiile internaþionale sunt obligatorii, dar mai
mult, în abordarea realistã, dacã relaþiile internaþionale ale actorilor statali
sunt definite de interese, în relaþia dintre oricare doi actori se manifestã concomitent trei componente: elementele de cooperare reciprocã, cele de competiþie ºi cele ce se petrec în termeni de rivalitate, de confruntare58.
Dacã avem de a face cu actori raþionali, responsabili, relaþiile de orice naturã nu împing spre violenþã sau comportamente agresive, ci se rezolvã direct, prin negocieri, prin consultãri ºi exprimarea propriilor preocupãri, argumente ºi tentativa de acomodare a intereselor legitime formulate. Parteneriatul Strategic cuantificã o stare a relaþiei bilaterale care presupune cã elementele de diferenþe, de facturã confruntaþionalã sunt practic inexistente
sau existã o formulã convenitã de soluþionare imediatã prin detensionare, deescaladare ºi deschidere, respectiv bunãvoinþa ºi buna credinþã în negocieri,
iar componenta de cooperare acoperã toate domeniile. De asemenea, componenta de competiþie se desfãºoarã cu respectarea strictã a regulilor jocului ºi cu protejarea sentimentelor celui care pierde, nu cu umilirea lui. Formule de cooperare post-competiþie sunt de asemenea binevenite.

Instituþionalizarea unui Parteneriat Strategic

Parteneriatul Strategic nu este doar acordul – public, parþial public sau
nepublic – încheiat ca urmare a convenirii cuantificãrii unei relaþii bilaterale
extrem de apropiate între doi actori, de naturã strategicã. Formula realã e cea
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datã de modul de funcþionare a unui parteneriat strategic, de activitatea aºezatã sub aceastã emblemã, de accentuarea cooperãrii ºi de gradul de instituþionalizare a Parteneriatului Strategic. Abia aceastã etapã umple cu conþinut ºi substanþiazã relaþia de parteneriat strategic. Potrivit abordãrii cognitiv
instituþionale59, consistenþa relaþiei e datã ulterior de modul de funcþionare al
parteneriatului strategic ºi de gradul sãu de instituþionalizare.
Dupã adoptarea ºi ratificarea actului politic – potrivit regulilor interne ale
fiecãrui partener – dezvoltarea presupune elaborarea unui plan de acþiuni de
concretizare a parteneriatului, a unui road map, un calendar al activitãþilor
care sã dea ritmicitatea relaþiei de Parteneriat Strategic. Nu în ultimul rând,
formula de parteneriat strategic este dublatã cu acorduri de parteneriat sectoriale pe fiecare din componentele Parteneriatului Strategic. Apoi se identificã
ºi convin proiecte strategice care sunt asumate sub Parteneriatul Strategic
dintre cele douã pãrþi ºi sunt urmãrite evoluþia, aplicarea ºi eventualele probleme pe care le întâmpinã aceste proiecte în structuri de tip Task Force interguvernamental.
În fine, instituþionalizarea poate sã îmbrace numeroase formule de instituþii specifice, în funcþie de obiective, utilitatea, frecvenþa contactelor – sau
formulele de contact permanent ºi punct de contact – aºa cum formulele de
cooperare cu geometrie variabilã pot fi constituite în funcþie de ingeniozitatea ºi structurile instituþionale ale celor doi actori pentru a face formula de
cooperare cât se poate de ritmicã, de consistentã ºi de puternicã la niveluri
de decizie potrivite. Formulele operaþionale directe ºi imediate de tip 2+2, la
nivelul secretarilor de stat ai MAE ºi MApN sunt cele mai flexibile ºi penetrante pentru substanþierea rapidã a unui Parteneriat Strategic.
Dacã e sã discutãm natura ºi modul de finalizare – respectiv de concretizare, de instituþionalizare, a Parteneriatelor Strategice ale României, concluziile unei eventuale reviste sunt similare unui pahar pe jumãtate. Suntem, e
adevãrat, în fazele incipiente de instituþionalizare a unui numãr mare de parteneriate strategice, dar ºi într-un efort de raþionalizare al acestora. Astfel,
jumãtatea plinã a paharului este cã majoritatea Parteneriatelor Strategice sau dezvoltat, au ajuns la formule funcþionale ºi la instituþii, substanþa fiind
datã în special de numãrul mare ºi profunzimea sistemului de consultãri,
reuniuni bilaterale, precum ºi de formula de atingere a obiectivelor ambelor
pãrþi.
În jumãtatea goalã a paharului vom gãsi eºecurile ºi dezamãgirile aferente
unora dintre formulele de cooperare ºi relaþii bilaterale denumite Parteneriate
Strategice. În unele formate au apãrut dese blocaje, întârzieri în formularea
de rãspunsuri, convocarea de reuniuni sau amânãri ale unor formate instituþionale, salturi cu suiºuri ºi coborâºuri în relaþie. E, poate, o formulã naturalã,
realitatea nu e niciodatã linã ºi constantã. Existã însã ºi alte categorii de modificãri, de schimbãri ce au afectat relaþiile strategice stabilite – nu discutãm
aici coerenþa modului de realizare sau dacã au reflectat în mod real o relaþie
gata substanþialã.
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Astfel, chiar dacã nu putem califica în sens propriu drept „surprizã strategicã“ o evoluþie negativã într-o relaþie de parteneriat strategic, manifestarea,
la un moment dat, a unor acþiuni neprietenoase, utilizarea partenerului strategic drept cobai, þintã sau subiect pentru promovarea ºi validarea unor interese interne înguste, sacrificarea practic a parteneriatului strategic pe altarul
unor interese de moment, conjuncturale, ale unei puteri politice sau alteia,
din raþiuni politice sau electorale, este echivalentã unei surprize strategice în
studiile de securitate. Este adevãrat cã înrãutãþirea relaþiei bilaterale ºi recursul la asemenea problematici ce situeazã pãrþile în formulã confruntaþionalã erau previzibile ºi, probabil, existau ºi avertismentele, deci surpriza
în termeni absoluþi, nu exista, însã ruptura relaþiei strategice creeazã dificultãþi pe termen lung, dacã relaþia e parte a unui instrumentar elaborat ºi sofisticat, a unui sistem de parteneriate strategice menit sã ducã la atingerea obiectivelor de politicã externã a unui actor.

Sistemul de Parteneriate Strategice al României.
Un proiect

Am pledat întotdeauna pentru nevoia ca, în perioadele actuale de austeritate, sã existe formule integrate de definire a unei Mari Strategii60, convenitã ºi acceptatã de cãtre întreaga clasã politicã a unui stat ºi care sã stea la
baza acþiunilor oricãrui tip de actor, indiferent de provenienþa sau orientarea
sa politicã ºi indiferent de poziþia în eºafodajul instituþional al unui stat.
Acest fapt dã coerenþa ºi consistenþa acþiunilor de politicã externã, securitate
ºi apãrare ale unui stat. Fireºte cã direcþii strategice de dezvoltare urmeazã a
fi elaborate pe baza nivelului de ambiþie, a resurselor ºi obiectivelor acestei
Mari Strategii integrate, defalcatã ulterior pe strategii sectoriale61, abordarea
fiind fundamental transpartinicã.
Întemeierea pe obiective strategice ce pot fi atinse în timp, cu direcþii de
acþiune de urmãrit ºi durabilitatea alegerilor ºi opþiunilor, stabilite prin consens – fãrã a evita aici formula de revistã, de revizuire ºi ajustare a Marii
Strategii – este posibilã ºi concomitent cu acceptarea formulei ºi definirii
interesului naþional. Iar aici dezbaterea este largã în privinþa definirii interesului naþional ºi cuantificãrii lui în documente.
Astfel, interesul naþional e rezultatul consensului politic? Al consensului
elitelor? Al opiniilor exprimate de experþi? Sau este rezultatul sumei de opþiuni a populaþiei, verificabile pe baza sondajelor de opinie? Fireºte cã toate
induc elemente obligatorii, dar interesul naþional este formulat de elite ºi de
experþi, explicat ºi îmbrãþiºat de cãtre politicieni, de obicei în formã consensualã, apoi împãrtãºit ºi dezbãtut public pentru a fi susþinut de cãtre populaþie. Interesul naþional are un caracter peren ºi durabil, pe termen lung, dar
are ºi formule de instituþionalizare clare.
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În cazul României, primele elemente de consens au marcat aderarea la
NATO ºi Uniunea Europeanã. Ulterior, se vorbeºte despre integrare deplinã
în Uniunea Europeanã, dar o strategie post-aderare este absentã pe fondul
scindãrii profunde a faliei în societate ºi în lumea politicã. Referinþele se iau,
în absenþa unei Mari Strategii, de la Strategia de Apãrare/Securitate emisã de
cãtre Preºedintele României62, potrivit Constituþiei, la maximum 6 luni de la
preluarea mandatului ºi dezvoltatã la nivelul strategiilor sectoriale. România
are însã ºi aici un handicap, pentru cã validarea formalã a documentului în
Parlament nu a mai avut loc, aºa încât funcþionarea este lesne pusã la îndoialã ºi legitimitatea documentului în sine e discutatã.
Elementele ce constituie astãzi interesul naþional sunt cele din Constituþia
României care nu pot fi modificate prin revizuire, dar ºi suma de angajamente ale României în raport cu organismele ºi actorii internaþionali, în special cele relative la accesul nostru în NATO ºi UE – validate prin referendum.
Însã ele nu alcãtuiesc pe deplin un proiect, nu marcheazã o viziune, ci doar
un sumum de elemente ce calibreazã acþiunea politicã a statului român.
Nevoia de Mare Strategie rãmâne acutã, ca ºi nevoia de constituire a unui
sistem de Parteneriate Strategice63 ca instrument pentru atingerea obiectivelor Marii Strategii. Aºa cum devine imperios necesarã organizarea ºi raþionalizarea, recompunerea mozaicului de parteneriate strategice al României
pentru asigurarea coerenþa viziunilor ºi percepþiilor Parteneriatelor Strategice ale României.
O viziune a Sistemului de Parteneriate Strategice ale României, formulatã
în urmã cu mai mulþi ani64, ar cuprinde urmãtoarele direcþii strategice, aferente unui profil strategic de stat euro-atlanticist, care percepe nevoia consolidãrii relaþiei transatlantice ºi a menþinerii prezenþei americane angajatã în
securitatea Europei, un jucãtor în echipã cu valoare adãugatã, cu un nivel de
ambiþie ce se calibreazã pe interese strategice în Regiunea Mãrii Negre Extinse, a Balcanilor de vest ºi elemente în spaþiul Orientului Mijlociu – Africa
de Nord (MENA), acolo unde avem niºe relaþionale ºi unde putem sprijini
aliaþii din NATO ºi partenerii din UE.
Direcþiile forþã ale Sistemului de Parteneriate Strategice au fost deja formulate iar o construcþie pe dimensiunea Parteneriatelor Strategice se desfãºoarã deja de circa 15 ani – mai exact din 1997, când a fost lansat Parteneriatul Strategic cu SUA. Liniile forþã conþin:
– „Axa“ SUA – Marea Britanie – România, formulatã poate nefericit ºi
direct, dar care s-a concretizat ºi instituþionalizat în parteneriate strategice ale
României cu cele douã state abia în 2011 în documente concrete semnate, dar
fãrã a se impune ºi formula trilateralã aferentã.
– Coloana vertebralã euro-atlanticã Nord – Sud. Este o componentã
geopoliticã clasicã ce vorbeºte despre o componentã de putere maritimã (sau
aliatã cu aceasta) ce desparte douã puteri continentale – Germania ºi Rusia.
În principiu, Europa Centralã ºi de Est are o înclinaþie istoricã spre a considera relaþia euro-atlanticã drept indivizibilã de propria soluþie de securitate ºi
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apreciazã cã transatlanticismul nu e exploatat suficient ºi cã Statele Unite
trebuie menþinute angajate ca parte a soluþiei de securitate pentru Europa.
Lucrurile sunt în schimbare ºi nuanþare, dar rãmân elemente de cooperare ºi
formule de parteneriat strategic cu Polonia ºi Turcia ºi, în viitor, Suedia.
Linia spre sud continuã cu relaþia strategicã cu Israel ºi þãrile Golfului.
– Coridorul Strategic Est – Vest.65 Spre Asia Centralã – o formulã de
acces ºi relaþionare a statelor din Asia Centralã la zona euro-atlanticã prin
intermediul Caucazului de Sud – Georgia ºi Azerbaidjan. ªi aici construcþia
este virtualã ºi în curs ºi depinde de evoluþiile din Georgia ºi de dorinþa ºi acceptul construcþiei coridorului cu ceilalþi parteneri.
– Se înregistreazã ºi o formulã geopoliticã în sens contrar, ostilã acestor
instrumente ºi constructe, respectiv Arcul de pãtrundere în regiunea europeanã ºi euroatlanticã prin Balcanii de Vest. Aici dezbaterea ºi competiþia,
care ajunge uneori ºi la forme de confruntare, cuprinde Rusia, Ucraina, Republica Moldova (cu capul de pod Transnistria), România, Serbia ºi Muntenegru. Orientarea euro-asiaticã a acestui arc, în termeni de principii, valori,
lipsa regulilor, economie de clan dereglementatã, este contrarã orientãrii
europene ºi euroatlantice.
Dupã cum am putut vedea, într-un asemenea desen, România se aflã pe
direcþiile acestor trei proiecte a cãror suprapunere poate fi definitorie pentru
soarta þãrii noastre în viitor, pentru securitatea, stabilitatea ºi prosperitatea ei
ºi a cetãþenilor ei. Aici se deseneazã marea confruntare geopoliticã în zona
României.

Parteneriatele Strategice ale României. Situaþia de fapt

România a reuºit sã dezvolte, în ultimii ani, un sistem de parteneriate
strategice importante pentru acþiunea noastrã în NATO ºi Uniunea Europeanã66 ºi pentru dezvoltarea politicilor noastre în zonele de interes strategic.
Parteneriatul Strategic România – SUA

• La 13 septembrie 2011, a fost adoptatã, la Washington, la cel mai înalt
nivel, Declaraþia Comunã privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul
XXI între România ºi Statele Unite ale Americii. Declaraþia este primul document politic bilateral care consacrã Parteneriatul Strategic dintre cele douã
state, fixând cadrul general al relaþiilor bilaterale ºi stabilind domeniile prioritare ale cooperãrii viitoare.
• Tot la 13 septembrie 2011, la Washington, a fost semnat, de cãtre ministrul român al Afacerilor Externe ºi Secretarul de Stat al SUA, Hillary Clinton, Acordul între România ºi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apãrare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite.
Acordul a intrat în vigoare la 23 decembrie 2011.
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• În ceea ce priveºte cooperarea economicã, componentã esenþialã a Parteneriatului Strategic România – SUA, anul 2011 a fost primul, dupã o lungã
perioadã de timp în care soldul balanþei comerciale a înregistrat valori pozitive, de 525,3 milioane USD. Schimburile comerciale pe parcursul anului
2011 au depãºit 2 miliarde USD. De asemenea, înfiinþarea Consiliului de
Afaceri Româno - American (AMRO), la începutul acestui an, poate contribui semnificativ la consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului
Strategic cu SUA.
• Lansarea formalã a Task Force-ului creat pentru implementarea Declaraþiei Comune ºi stabilirea liniilor prioritare de acþiune ºi a celor mai adecvate mecanisme de materializare a celor aproximativ 130 de proiecte de
cooperare româno-americanã aflate în derulare sau avute în vedere pentru
a fi dezvoltate în viitor.
Parteneriatul Strategic cu Marea Britanie

• În iunie 2003, a fost ridicat nivelul de cooperare bilateralã la cel de
parteneriat strategic, prin adoptarea unui document public intitulat „Marea
Britanie ºi România în Europa: Parteneriat Strategic“.
• Cu prilejul vizitei la Londra a Preºedintelui Bãsescu, din 6-7 iunie 2011,
a fost relansat oficial Parteneriatul Strategic prin convenirea unei Declaraþii
Comune. Dupã semnarea Declaraþiei Comune, dialogul pe teme economice
a continuat într-un ritm susþinut.
• Accentul trebuie pus în continuarea pe intensificarea cooperãrii în domeniul Justiþiei ºi Afacerilor interne, dar ºi în alte sectoare.
Parteneriatul Strategic România – Polonia

• Relaþia româno-polonã a fost ridicatã la nivel de Parteneriat strategic
la 7 octombrie 2009, prin semnarea declaraþiei de cãtre preºedinþii României
ºi Republicii Polone. Planul de acþiune pentru punerea în practicã a orientãrilor Declaraþiei Comune a fost semnat la 26 octombrie 2010, de cãtre reprezentanþi ai guvernelor celor douã þãri (în marja vizitei Preºedintelui Poloniei la Bucureºti).
• Parteneriatul strategic româno-polon funcþioneazã în condiþii foarte
bune, existând premisele pentru implementarea tuturor proiectelor convenite, în special în domeniile politic ºi de securitate. Se înregistreazã anumite
întârzieri ºi deficienþe în domeniul economic, în special din cauza lipsei de
interes manifestatã pânã în prezent de investitorii români faþã de piaþa
polonã.
• În continuare, accentul trebuie pus pe dezvoltarea dimensiunii economice, a consultãrii în afaceri europene ºi în chestiuni de securitate ºi legate
de Vecinãtatea Esticã a UE.
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• Declaraþia Comunã a Parteneriatului Strategic cu Turcia a fost semnatã la 12 decembrie 2011, cu prilejul vizitei de stat a Preºedintelui României în Turcia. Parteneriatul strategic româno-turc contribuie la consolidarea
raporturilor bilaterale în plan economic ºi energetic, dar ºi a cooperãrii într-o serie de alte domenii deja evocate în dialogul româno-turc la nivel sectorial.
• Parteneriatul strategic româno-turc are obiectivul de a contribui la ancorarea Turciei în UE, contribuind, totodatã, la menþinerea soliditãþii NATO ºi,
în general, a sistemului transatlantic. Totodatã, va facilita procesul de evaluare ºi poziþionare a României în raport cu contextul regional actual.
• La 28 august 2012 au fost finalizate negocierile pentru textul Planului
de Acþiune pentru implementarea Parteneriatul Strategic dintre România ºi Turcia. Dupã semnare, dialogul sectorial va trebui intensificat pentru
elaborarea ºi implementarea de proiecte în domenii precum economic, energie, transport, afaceri interne, apãrare, culturã, educaþie, afaceri sociale, turism etc.
• De asemenea, trebuie avutã în vedere o cooperare intensificatã în chestiuni legate de regiunea Mãrii Negre, Balcanii de Vest ºi Orientul Mijlociu.
Parteneriatul Strategic între România ºi Republica Azerbaidjan

• Relaþiile cu Azerbaidjan sunt definite în prezent prin Parteneriatul Strategic inaugurat în 2009. Relevante pentru acest statut au fost semnarea Declaraþiei privind stabilirea unui Parteneriat Strategic (Bucureºti, 28-30
septembrie 2009) ºi a Planului de Acþiuni pentru transpunerea în practicã a
acestui Parteneriat (Baku, 18-19 aprilie 2011).
• Pentru România, elementul cheie al documentului îl constituie capitolul privind cooperarea în domeniul energetic, care vizeazã cooperarea
pe proiectul Nabbuco, proiectul PEOP (Constanþa – Trieste) sau al terminalului de gaze naturale lichefiate (LNG) de la Constanþa. Partea azerã ºi-a
manifestat interesul extinderii activitãþii companiei energetice de stat
SOCAR pe piaþa româneascã.
• Anul acesta a marcat evoluþii încurajatoare în ce priveºte proiectul Nabucco. gazelor naturale în regiunea Europei Centrale ºi de Sud-Est. Astfel,
în competiþia pentru alocarea de gaze naturale azere din câmpul Shah Deniz,
au rãmas variantele Nabucco Vest pe ruta Europei Centrale ºi de Sud Est ºi
TAP pe ruta Italia. O decizie finalã este aºteptatã anul viitor în iunie.
• În ce priveºte Interconectorul Azerbaijan – Georgia – Romania –
Ungaria (AGRI), un pas major spre materializarea acestui proiect este reprezentat de semnarea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate
ºi prin selectarea companiei pentru realizarea studiului. Rezultatele sunt aºteptate în cursul lunii noiembrie.
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Parteneriatul dintre România ºi statele Asiei Centrale

• Cu Turkmenistan, România are un parteneriat general care se dezvoltã

pornind de la dimensiunea unui parteneriat strategic energetic. Documentul
care defineºte aceastã relaþie este Declaraþia comunã a preºedinþilor României ºi Turkmenistanului, semnatã la 22 iulie 2009, la Aºgabad. Un Plan de
Acþiuni pentru transpunerea în practicã a Declaraþiei politice prezidenþiale din 2009, cu accent pe consolidarea unui parteneriat energetic ca punct
de plecare pentru construirea unui parteneriat consistent, este în curs de negociere cu partea turkmenã, urmând a fi semnat cu ocazia viitoarei vizite a
Preºedintelui României la Aºgabad.
• Rãmânem interesaþi ºi încurajãm progresul în negocierile trilaterale cu
Azerbaidjan ºi Comisia Europeanã privind atingerea unui acord privind proiectul Trans-caspic. Turkmenistanul are un potenþial apreciabil în livrarea
gazelor prin conducta Trans-caspicã cãtre Azerbaidjan ºi mai departe prin
proiectele Nabucco sau AGRI.
• Relaþiile bilaterale româno-kazahe au evoluat gradual într-un parteneriat promiþãtor, conform prevederilor Declaraþiei Comune Prezidenþiale de
Parteneriat ºi Cooperare din septembrie 2003, cu rezultate deosebite în plan
politic ºi în domeniul economic.
• Din punct de vedere comercial, România este cel mai important partener
din Europa centralã ºi de est. În anul 2011, schimburile comerciale au fost de
2,5 miliarde dolari, dublu faþã de anul 2010. Deþinerea de cãtre KazMunaiGaz
a 100% din acþiunile companiei Rompetrol înseamnã cea mai mare investiþie
kazahã în spaþiul UE.
• Poziþia geograficã a celor douã state oferã largi posibilitãþi de cooperare
ºi în domeniul transporturilor ºi al tranzitului. Este deja o realitate incontestabilã rolul important ce revine Kazahstanului în procesul diversificãrii
surselor ºi rutelor de transport a energiei caspice spre Europa, ca parte a procesului asigurãrii securitãþii ei energetice. În acest context, România rãmâne
interesatã de implementarea proiectelor energetice în cadrul Nabucco ºi
AGRI, încurajând participarea Kazahstanului la realizarea posibilitãþilor de
transport a energiei caspice în cadrul Coridorului Sudic.
Relaþia cu Republica Moldova.
Parteneriat Strategic pentru integrare europeanã

Relaþia cu Republica Moldova este o relaþie specialã, guvernatã de realitatea identitãþii comune ºi a existenþei în douã state separate, recunoscute internaþional. Dorim sã asigurãm cetãþenilor noºtri perspectiva liberei circulaþii
ºi a unei securitãþi ºi prosperitãþi împãrtãºite. De aceea, susþinem cu tãrie drumul european al Republicii Moldova ºi integrarea acesteia în Uniunea Europeanã.
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• România sprijinã obiectivul Uniunii Europene conform cãruia procesul
de reglementare a conflictului transnistrean trebuie sã se desfãºoare exclusiv
în cadrul formatului de negociere „5+2“ ºi þinând cont de interesele legitime
ale Republicii Moldova. Susþinem asumarea unui rol proactiv al UE în identificarea unei soluþii viabile pentru reglementarea conflictului transnistrean,
cu respectarea suveranitãþii, independenþei ºi integritãþii teritoriale a Republicii Moldova.
• Trebuie sã avem în vedere ºi faptul cã provocãrile pe care trebuie sã le
depãºeascã negocierile sunt legate ºi de poziþia unora dintre actorii implicaþi
în reglementarea conflictului – Rusia în noul context de putere de la Moscova, agenda realã a conducerii de la Tiraspol, utilizarea conflictului transnistrean ca justificare pentru stoparea sau încetinirea proceselor de apropiere
de UE.
Parteneriate ºi parteneri privilegiaþi

La nivel european, România a dezvoltat Parteneriatul Strategic cu
Franþa. La 4 februarie 2008 s-a semnat la Bucureºti, de cãtre Preºedintele
României, Traian Bãsescu, ºi Preºedintele Franþei, Nicolas Sarkozy, o „Declaraþie comunã privind instituirea unui Parteneriat strategic între Franþa ºi
România“. Declaraþia comunã de Parteneriat strategic are în anexã o „Foaie
de parcurs“, omologatã în 2008, al cãrei conþinut trebuie actualizat.
Cu Italia, România a dezvoltat Parteneriatul Strategic Consolidat, semnat de miniºtrii Afacerilor Externe la 9 ianuarie 2008. Între România ºi Italia
a fost instituit mecanismul Summit-urilor Interguvernamentale: prima ediþie
s-a desfãºurat în anul 2008, la Roma, iar cea de-a doua a avut loc la 30 mai
2011, la Bucureºti. La sfârºitul anului 2011, Italia a anunþat liberalizarea
pieþei muncii pentru cetãþenii români. Este utilã continuarea dialogului la nivel înalt, inclusiv prin organizarea unor noi reuniuni interguvernamentale.
Cu Ungaria, a fost semnatã la 29 noiembrie 2002, Declaraþia de parteneriat strategic dintre Guvernele României ºi Republicii Ungare pentru Europa
secolului XXI. Practica ºedinþelor comune ale celor douã guverne a constituit o bazã solidã pentru cooperare bilateralã ºi încredere. Ultima sesiune a
ªedinþei Comune a Guvernelor s-a desfãºurat în 2008, la Szeged, ºi ar fi utilã
reluarea acestui canal de dialog instituþional.
Consolidarea continuã a cooperãrii cu statul Israel, partener-cheie al
României în Orientul Mijlociu, reprezintã un element important pe agenda
de prioritãþi de politicã externã a României în regiune. Relaþiile bilaterale,
caracterizate de ambele pãrþi drept foarte bune, s-au dezvoltat constant în ultimii ani, în baza unui parteneriat natural întemeiat, printre altele, pe legãtura
puternicã faþã de þara noastrã pe care o resimt israelienii originari din România
ºi pe convergenþa punctelor de vedere asupra unui spectru larg de probleme.
Relaþiile dintre România ºi Republica Coreea se dezvoltã pe baza parteneriatului strategic stabilit prin Declaraþia Comunã adoptatã de preºedinþii
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celor douã þãri ºi Planul Comun de Acþiune semnat de miniºtrii Afacerilor
Externe (Seul, 6 iulie 2010); Republica Coreea este singura þarã asiaticã
cu care România are un parteneriat strategic.
În Asia de Sud-Est, Parteneriatul de Prietenie ºi Cooperare între România ºi Japonia, stabilit în urmã cu 10 ani, a fost prima relaþie strategicã
pe care þara noastrã a definit-o, ca atare, cu statele asiatice. Ca o consecinþã
a acestui fapt, Japonia a devenit un partener politic ºi economic de prim rang
al României în Asia-Pacific. Colaborarea româno-japonezã se poate extinde,
ºi în acelaºi timp consolida, prin identificarea de noi proiecte economice în
infrastructurã, agriculturã, protecþia mediului, producþia ºi transportul de
energie, inclusiv în parteneriat public-privat.
Am avansat în ultimul an în consolidarea Parteneriatului amplu de
prietenie ºi cooperare cu R.P. Chinezã, mai ales în domeniul economic. Sau înregistrat progrese considerabile în negocierea unor proiecte economice
semnificative. Se va semna în luna septembrie un nou acord pe infrastructurã, se aflã în faza de finalizare proiecte în domeniul energiei, infrastructurii, tehnologiei informaþionale ºi comunicaþiilor, agriculturii.
2012 este anul în care s-au creat premisele necesare relansãrii relaþiei cu
India. Au fost finalizate negocierile Declaraþiei comune de stabilire a unui
Parteneriat extins între România ºi India, dupã aproximativ 6 ani de la
convenirea ridicãrii relaþiilor bilaterale pe un palier superior al interacþiunii
politice ºi economice.

3. O STRATEGIE DE POLITICÃ EXTERNÃ,
SECURITATE ªI APÃRARE A ROMÂNIEI

I. Profilul strategic al României

Jucãtor de echipã, cu valoare adãugatã. România nu are ambiþia, resursele ºi capacitatea ca sã-ºi propunã astãzi posturi excepþionaliste sau roluri
nerealiste de lider regional. În schimb, þara noastrã poate fi un bun jucãtor de
echipã – cã se numeºte NATO, UE, OSCE etc. – care poate aduce aliaþilor ºi
partenerilor sãi, state din comunitatea internaþionalã, valoarea sa adãugatã
pentru atingerea obiectivelor majore globale, instituþionale, regionale. Valoarea adãugatã vine ºi de la dezvoltarea unor capabilitãþi de niºã pentru care
avem aptitudini ºi capacitãþi, capabilitãþi interesante pentru aliaþii ºi partenerii noºtri.
————————

* Occasional Paper al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor ºi Early Warning scris ºi distribuit
la 8 iulie 2009. A stat la baza programelor de politicã externã, securitate ºi apãrare a doi candidaþi
prezidenþiali la alegerile din 2009.
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Valori, principii ºi interese. Fundamentul raportãrii la parteneri ºi la diferitele politici publice pe domeniul securitãþii, apãrãrii ºi politicii externe
este suma de valori ce constituie miezul instituþiilor europene ºi euro-atlantice. În ceea ce priveºte relaþiile cu terþe state, România îºi propune sã fie un
partener loial ºi credibil care pledeazã pentru valorile în care crede dar abordeazã pragmatic ºi realist implementarea acestora, respectând cultura ºi particularitãþile partenerilor sãi, principiile cooperãrii internaþionale ºi interesele
naþionale, armonizate cu cele ale aliaþilor ºi partenerilor, atunci când ele sunt
formulate.
Mai puþine declaraþii, mai multã acþiune. Nu de puþine ori, þara noastrã
a plãtit tribut pentru excesul de declaraþii publice care nu rãspundeau unui
imperativ al transparenþei politicilor publice din domeniu, ci fãceau parte din
politici de vizibilitate ºi imagine ale protagoniºtilor implicaþi în aceste categorii de politici. Considerãm cã declaraþiile trebuie sã aparã la momentul
oportun ºi sã aibã echilibrul necesar pentru a nu antrena costuri suplimentare
sau a bloca aplicarea politicilor publice în acest domeniu, periclitând chiar
atingerea obiectivelor stabilite. Considerãm cã eficacitatea unei politici coerente externe, de securitate ºi apãrare constã ºi în maximizarea acþiunii în domeniu, a faptelor aferente acestor politici publice ºi mai puþin a discursurilor
fãrã miez.
Abordarea integratã: politicã externã, de securitate ºi apãrare. Suntem adepþii abordãrii integrate a politicii externe, de securitate ºi apãrare.
Este atât un model european cât ºi o soluþie în contextul crizei economice ºi
financiare pe care o traversãm, care obligã la cumpãtare bugetarã, eficienþã
în cheltuirea resurselor ºi eficacitate în atingerii obiectivelor. Abordarea integratã a acestor domenii, coagularea complementarã a soluþiilor diferitelor
instituþii din aceastã sferã la atingerea obiectivelor stabilite este un mod de
economisire a resurselor, în contextul unui mediu internaþional din ce în ce
mai complicat care reclamã mai multã acþiune cu mai puþine resurse.
Aspectele securitãþii: România îºi dezvoltã capabilitãþile de securitate pe
baza formulei de definire a securitãþii ce þine de ºcoala europeanã de la Copenhaga, cu 5 aspecte, definiþie acceptatã încã din 1991, la summitul de la
Roma, în cadrul Conceptului Strategic al NATO. Astfel, când definim securitatea, admitem în acelaºi timp urmãtoarele componente:
– securitatea militarã
– securitatea politicã
– securitatea economicã
– securitatea socialã
– securitatea mediului
De asemenea, România gândeºte securitatea având în vedere trei niveluri
complementare:
– securitatea naþionalã
– securitatea societalã
– securitatea umanã ºi a individului (siguranþã)
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Noi considerãm cã accentul ºi dezvoltarea strategiilor trebuie sã vizeze o
abordare de jos în sus:
– nivelul individual, al cetãþeanului alegãtor ºi contribuabil
– nivelul societal, al comunitãþii cu identitate ºi coeziune
– nivelul naþional, nivelul statului ca produs normativ, instituþional ºi
funcþional.
În fine, considerãm de primã importanþã pentru viitor abordarea temeinicã
ºi responsabilã a noilor tipuri de securitate, aferente noilor riscuri ºi ameninþãri ale celui de-al treilea deceniu de dupã cãderea zidului Berlinului:
– securitatea energeticã
– securitatea ciberneticã
– protecþia infrastructurii critice
– protecþia infrastructurii informatice critice
– securitatea apei
– securitatea hranei – alimentarã
Nu în ultimul rând, suntem preocupaþi în cel mai înalt grad de resursa indispensabilã oricãrei soluþii de securitate, resursa umanã – demografie, pregãtire, capacitatea creatoare, forþã de muncã vizionarã ºi realistã, care-ºi
vede viitorul legat de România ºi de calitatea de român. România nu are resursã umanã de care sã se dispenseze, trebuie sã conceapã un program de
atragere a resurselor calificate din alte state iar fiecare om trebuie sã reuºeascã sã se aºeze la locul potrivit în societate, pe baza capacitãþilor, calitãþilor,
aspiraþiilor, realizãrilor, meritelor ºi experienþei personale.
În competiþia globalã, de la nivel european, cu sectorul privat, sectorul
public riscã sã piardã capacitãþi umane ºi individuale importante, din cauza
lipsei unui sistem adecvat de identificare a resurselor, sprijinire a dezvoltãrilor individuale ºi aºezare la locul potrivit calitãþilor ºi capacitãþilor proprii, aspiraþiilor ºi voinþei de a învãþa continuu ºi de a progresa. Aceastã
lipsã trebuie compensatã adecvat pentru a putea promova pe criteriul profesionalismului ºi expertizei individuale persoanele potrivite ºi cele mai pregãtite în funcþiile publice de toate gradele ºi nivelele.

II. Opþiunea de securitate pentru România

România a ales, în urmã cu aproape douã decenii, orientarea strategicã
a securitãþii sale. Din acest punct de vedere, securitatea României se bazeazã
pe trei piloni majori:
– Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii (semnat în 1997)
– Calitatea de membru în Alianþa Tratatului Nord Atlantic – NATO
– Calitatea de membru al Uniunii Europene
Parteneriatul Strategic cu SUA. Suntem pe deplin conºtienþi de faptul
cã Statele Unite nu sunt actorul care va veni sã soluþioneze problemele de securitate ale României. Dar Parteneriatul Strategic este un instrument esenþial
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pentru dezvoltarea capabilitãþilor proprii ºi valorificarea experienþei ºi expertizei SUA în acest domeniu. Valorificarea maximã a Parteneriatului Strategic
necesitã urmãtorii paºi:
– Relansarea relaþiei cu SUA – atât în conþinut, sobrietate ºi realism cât
ºi prin seriozitate, consecvenþã ºi respectarea angajamentelor asumate.
– Adãugarea conþinutului de transfer tehnologic. România este situatã
într-o zonã geograficã ce reclamã ca investiþiile în domeniul armamentelor ºi
capacitãþilor sã vizeze o jumãtate de generaþie tehnologicã în plus ºi un câºtig
la nivelul transferului de tehnologie cu utilitate militarã ºi economicã. Acest
imperativ poate fi transpus într-o prioritate a Parteneriatului Strategic.
– Valorificarea cooperãrii în cadrul facilitãþilor militare comune. Prezenþa acestor facilitãþi trebuie valorificatã cu eficienþã maximã din punctul
de vedere al transferului ºi câºtigului de expertizã în administrarea operaþiunilor, bugetarea, achiziþiile ºi funcþionarea integratã la nivel civil – militar,
valoare adãugatã ce poate fi dobânditã de Armata românã în cooperarea directã pe teritoriul românesc, aºa cum s-a întâmplat în cazul operaþiunilor militare externe în care am colaborat.
– Introducerea noii dimensiuni a calitãþii educaþiei vocaþionale. Aceastã
dimensiune trebuie inclusã în Parteneriatul Strategic iar dezvoltarea sã reprezinte transferul de know how, organizare, administrare ºi curiculã în domenii
de bazã ale pregãtirii ºi instruirii în domenii de vârf, prin construirea acestor
capabilitãþi în România la standardele mondiale cele mai înalte.
NATO reprezintã o alianþã politico-militarã curpinzãtoare, cea mai relevantã la nivel global, care oferã posibilitãþi majore de consultare cu aliaþii în
domeniul securitãþii, o apãrare comunã în faþa oricãrui atac extern ºi o capacitate unicã de descurajare a oricãrei operaþiuni împotriva României. Însã nu
putem cere NATO sã acopere iraþional toate categoriile de ameninþãri ºi riscuri. O privire realistã ne aratã cã Alianþa beneficiazã de capabilitãþi unice,
dar are resurse limitate, are capacitate de intervenþie globalã dar nu poate
sã-ºi asume responsabilitãþi la nivelul nevoilor mondiale de securitate.
România trebuie sã facã pasul decisiv pentru a-ºi valorifica locul, capabilitãþile ºi contribuþiile în operaþiunile externe în cadrul NATO. Din acest
punct de vedere, putem sã formulãm câteva obiective realiste:
– reprezentarea echilibratã, proporþionalã, la toate nivelele de decizie ºi
execuþie, a ofiþerilor ºi civililor români, alãturi de ceilalþi aliaþi;
crearea unor capabilitãþi de niºã, la nivel militar, operaþional, diplomatic
ºi de intelligence, ca valori adãugate utile Alianþei ºi recunoscute ca atare;
– respectarea strictã, completã ºi la timp a angajamentelor luate la nivelul Alianþei, în contextul pre-aderãrii ºi perioadei de parteneriat, procesului
de aderare dar ºi ulterior, în timpul funcþionãrii ca membru cu drepturi depline.
UE. Calitatea de membru al Uniunii Europene a intervenit relativ târziu
ºi este marcatã de câteva elemente de diferenþiere faþã de celelalte state mem-
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bre. UE este ºi un important actor de securitate, cu capacitãþi restrânse ºi
incipiente la nivel militar ºi strategic, dar cu uriaºe capabilitãþi la nivelul
securitãþii soft. Nici Uniunea Europeanã nu ne va rezolva chestiunile de securitate în þarã, dar mecanismele de coeziune, solidaritatea ºi principiile de
funcþionare ale politicii comunitare – inclusiv cele de politicã externã, apãrare ºi securitate – au rolul lor relevant în arhitectura de securitate a României.
Valorificarea statutului de membru al UE are câteva prioritãþi majore:
– eliminarea diferenþelor formale specifice ale statutului de þarã nou
intratã în organizaþie în ultimul val: clauze de salvgardare, mecanism de verificare ºi cooperare, repartizarea echitabilã a poziþiilor la nivelul instituþiilor
Uniunii. Aceºti paºi trebuie fãcuþi nu prin lobby ºi presiuni, ci prin respectarea angajamentelor asumate ºi prin funcþionalitatea corectã a mecanismelor
instituþionale ºi normative ale României;
– desenarea profilului de stat membru în UE, adaptat aspiraþiilor, capacitãþii politice, resurselor ºi ambiþiilor echilibrate ale României, a intereselor
sale primordiale la nivelul unor politici europene ºi regiuni geografice de
proximitate;
– asumarea unor deprinderi europene la nivelul tuturor politicilor publice interne ale României. Asumarea ºi integrarea valorilor europene la
nivelul comportamentului întregii societãþi, în primul rând la nivelul politicienilor, formatorilor de opinie, experþilor ºi specialiºtilor, al corpului didactic ºi auxiliar din educaþie, al mass-mediei ºi al funcþionarilor publici.
Excluderea naturalã, la nivelul grupurilor profesionale ºi al opiniei publice,
a persoanelor ce încalcã aceste norme;
– dezvoltarea abilitãþilor de construire a alianþelor flexibile pentru majoritãþi, necesare promovãrii eficiente a intereselor României cu relevanþã
europeanã;
– îndeplinirea criteriilor Schengen ºi ridicarea limitãrilor ºi derogãrilor
la libera circulaþie a cetãþenilor români. Aplicarea completã ºi fãrã restricþii
a dreptului neîngrãdit la muncã al resortisanþilor români la nivelul tuturor
statelor Uniunii Europene, în condiþii egale. Recunoaºterea studiilor ºi diplomelor ºi eliminarea barierelor administrative pentru platã egalã la muncã ºi
pregãtire egalã, la nivelul UE;
– susþinerea opþiunii aderãrii imediate a tuturor statelor UE la EURO,
fãrã condiþii prealabile sau cu condiþii minimale tehnice, pe baza principiului
solidaritãþii ºi al politicilor de coeziune la nivel european în momentul crizei
economico-financiare globale, ce creeazã costuri suplimentare pentru statele
cele mai vulnerabile, nou intrate în Uniune ºi care nu au nici un aport la declanºarea crizei. Repartizarea echitabilã, potrivit nevoilor stringente, a
fondurilor din politicile de combatere a crizei, cu precãdere la statele cele
mai expuse ºi respectarea strictã a principiilor competiþiei în special în ceea
ce priveºte produsele statelor cele mai vulnerabile pe piaþa europeanã.
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În noul context internaþional, cu efecte secundare ale procesului de globalizare ºi multiplicare a ameninþãrilor ºi riscurilor la adresa securitãþii naþionale, cu provocãri majore în perspectiva viitorilor 10 ani, cu instabilitate cronicã ºi multiplicare a actorilor non-statali intraþi pe piaþa securitãþii globale,
România trebuie sã-ºi consolideze profilul ºi instrumentele de securitate,
utilizând la maximum toate organizaþiile ºi instituþiile ce aduc elemente suplimentare ºi concurã la securitatea internaþionalã. În acest sens, nu ne permitem sã pierdem valoarea adãugatã a ONU ºi OSCE, a altor organizaþii care
sunt depozitare ale instrumentelor de control al armamentelor nucleare ºi
convenþionale ºi a Tratatelor de neproliferare sau reducere a armelor de toate
categoriile.
Instrumente complementare noi

În noul context regional, o valoare adãugatã relevantã poate veni din desenarea, negocierea ºi realizarea unui parteneriat strategic Suedia – Polonia
– România – Turcia, pe dimensiunea cooperativã NATO–UE, care poate
deveni un instrument important, adãugat celor existente, pentru creºterea
eficacitãþii gestionãrii relaþiei la Rãsãrit.
La nivel global, o valoare adãugatã consistentã ºi pentru aliaþii ºi partenerii noºtri poate fi reconsolidarea relaþiei bilaterale cu noii actori globali
emergenþi relevanþi China, India, Brazilia, Africa de Sud, pe baza relaþiilor
tradiþionale bune ale României cu aceste state.

III. Politica Externã a României.
Obiective, capacitãþi, resurse.

Diplomaþia, noile capacitãþi umane, creativitatea ºi erudiþia în politica
externã au dat naºtere la cea mai recentã capabilitate a politicii externe, de
securitate ºi apãrare a României. Realizãrile noii generaþii de diplomaþi în
cadrul procesului de la Haga împotriva Ucrainei este cea mai recentã ºi elocventã dovadã a unei valori adãugate a României. Know how-ul ºi consultanþa
ce pot fi acordate pe baza experienþei dobândite ºi a prestigiului de care se
bucurã aceastã echipã trebuie valorificate la cel mai înalt nivel în relaþiile
bilaterale ºi multilaterale ale þãrii noastre.
Ca ºi componentã a abordãrii integrate a obiectivelor de politicã externã, securitate ºi apãrare ale României, diplomaþia ºi politica externã pot fi
o variantã de utilizarea eficace a resurselor care, gânditã în ponderi potrivite
subiectului abordat, pot face ca România sã poatã atinge obiectivul de a face
mai mult cu mai puþin în timpul acestei crize economice. Abordarea integratã a tuturor obiectivelor din aceastã sferã poate permite alocãri rezonabile
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ºi cumpãnite de resurse pe cele trei dimensiuni, iar rezultatul acþiunii conjugate ºi sinergice sã fie atingerea obiectivelor stabilite realist ºi rezonabil
cu eficienþã maximã.
Politica externã. Temele de relaþionare cu actori terþi

Politica externã a României a fost programatã pentru a acoperi întreaga
lume, toate azimuturile geografice, pe baza unei reþete tradiþionale extinse
care cuprindea egal toate dimensiunile unei reprezentanþe: reprezentare, politic, militar, economic, consular. Li s-a adãugat, mai recent, dimensiunea
reprezentanþilor pentru afaceri interne ºi intelligence, acolo unde a fost cazul.
În actualul context al raþionalizãrii obiectivelor în funcþie de resurse ºi
calibrãrii ambiþiilor în funcþie de nevoi ºi interese directe, imediate, în contextul actualei crize economico-financiare, þinta politicii externe nu mai
poate fi întreaga lume, ci trebuie calibratã la nivelul obiectivelor imediate ºi
urgente stabilite.
În acest context, abordãrile, componenþa misiunilor ºi structura din centrala MAE trebuie sã reflecte corect ºi exact dimensiunile ºi temele de relaþionare ale României cu actorii terþi. În consecinþã, am identificat urmãtoarele direcþii ºi teme:
Relaþiile la Rãsãrit: Rusia, Republica Moldova, Ucraina

România a avut o serie de rezerve, limite ºi frustrãri, totodatã, pentru
abordarea politicii la Rãsãrit. Aceastã dimensiune trebuie recâºtigatã ºi prioritizatã atât prin calitatea ºi eficienþa personalului implicat, cât ºi prin capacitatea de a genera valoare adãugatã aliaþilor ºi partenerilor României.
– Astfel, relaþia cu Federaþia Rusã trebuie reconstruitã cu ingeniozitate
ºi reþinere, în consultare permanentã cu aliaþii ºi partenerii noºtri, fãrã gesturi
ºi angajamente ce pot afecta eºafodajul de securitate al României.
– România susþine suveranitatea, independenþa realã ºi integritatea teritorialã a Republicii Moldova ºi vede relaþia bilateralã întemeiatã pe principiile
parteneriatului special ºi identitãþii comune, a drumului spre Uniunea Europeanã consistent în reforme ºi realist în aºteptãri. De asemenea, România trebuie sã încurajeze Republica Moldova sã-ºi identifice o soluþie de securitate
realistã, sustenabilã ºi potrivitã aspiraþiilor sale de consolidare a statalitãþii.
– Relaþia cu Ucraina trebuie sã se bazeze pe sprijinul constant ºi asistenþa
pentru reforme, democratizare ºi europenizarea sistemului normativ ºi instituþional, pe reforme consistente ale sectorului de securitate ºi îndeplinirea
criteriilor politice ºi tehnice de integrare în NATO.
În abordarea substanþiatã ºi coerentã a politicii la Rãsãrit, România poate
valorifica parteneriatul UE–NATO pe relaþia Suedia – Polonia – România – Turcia, state interesate de aceastã dimensiune, cu greutate specificã ºi
relevanþã considerabilã ºi care pot juca împreunã un rol esenþial în proiectarea unor politici comune la nivelul UE ºi NATO.
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Marea Neagrã rãmâne o zonã de interes strategic deosebit prin prisma
poziþiei geografice dar ºi a rolului pe care-l poate juca în transportul de hidrocarburi ºi resurse energetice, în asigurarea securitãþii energetice a României ºi contribuþia substanþialã, pe aceastã dimensiune, la nivelul UE. Coordonatele ºi instrumentele sunt multiple, în ciuda rezervelor ºi blocajelor unor
state riverane. Inventivitatea ºi capacitatea de inovare a abordãrilor cu geometrie variabilã sunt ºansa României de a aduce o valoarea adãugatã importantã, pe aceastã dimensiune, aliaþilor ºi partenerilor sãi.
Relaþiile, pe aceastã dimensiune, se disting în trei grupe:
– Parteneriat strategic cu Turcia. Relaþia cu Turcia trebuie reconstruitã
pe baza relaþiei militare excelente ºi a susþinerii aspiraþiilor europene ale Ankarei. România recunoaºte rolul major al Turciei la Marea Neagrã, în stabilizarea Orientului Mijlociu Extins, în cadrul NATO – a doua armatã a Alianþei
– ºi ca model de stat musulman sunnit secular modern. Parteneriatul trebuie
sã reafirme principiile fundamentale europene ºi sã fie dezvoltat indiferent
de prezenþa la guvernare în Turcia a unei puteri politice sau alta.
– Relaþia cu statele caucaziene este relevantã din unghiul de vedere al
securitãþii energetice, al capacitãþii de producþie ºi tranzit ºi al poziþiei geografice. România susþine suveranitatea, independenþa ºi integritatea teritorialã a celor trei state caucaziene. Georgia este de importanþã majorã strategicã pentru comunitatea euro-atlanticã, pierderea orientãrii democratice ºi
pro-occidentale a Georgiei însemnând pierderea Mãrii Negre ºi a culoarului
de tranzit Asia Centralã – UE. Azerbaidjanul este stat pivotal relevant în
producþia ºi tranzitul din surse ºi pe rute alternative ale hidrocarburilor, iar
relaþia României cu Armenia a fost tradiþional foarte bunã.
– Relaþia cu statele din Asia Centralã trebuie regãsitã, Kazahstanul jucând un rol major de echilibru în regiune ºi fiind relevant prin prisma investiþiei în cel de-al doilea producãtor de petrol din România. Turkmenistanul
are rezerve de hidrocarburi neexplorate ºi neexploatate, cu relevanþã deosebitã în echilibrul energetic global, iar Uzbekistanul este vecin imediat al
Afghanistanului, jucând un rol relevant în securitatea regiunii, în tranzitul
forþelor ºi rezervelor cãtre trupele din Afghanistan ºi în controlul traficului
de droguri spre Europa. Resursele energetice din regiune sunt majore iar
aportul la proiectele alternative de producþie ºi transport, cruciale.
Vecinãtate apropiatã sau strategicã. Diplomaþie economicã

– Balcanii de Vest sunt o regiune de relativã instabilitate ºi fragilitate
statalã în vecinãtatea României. Primirea cât mai rapidã a Macedoniei în
NATO prin deblocarea afacerii numelui, relaþia strategicã, democratizarea ºi
europenizarea Serbiei ºi antrenarea în Parteneriatul individual cu Alianþa,

52

IULIAN CHIFU

angajarea într-o soluþie solidã de consens fezabilã ºi sustenabilã în relaþia cu
regiunea Kosovo sunt obligatorii. România poate recunoaºte Kosovo doar
dupã ce aceastã structurã politicã va fi recunoscutã de cãtre Belgrad. În fine,
România susþine o soluþie realistã ºi sustenabilã la fragilitatea statalã ºi la
lipsa de coeziune societalã în Bosnia Herþegovina.
– Orientul Mijlociu – este o zonã tradiþionalã a relaþiilor foarte bune ale
României cu toate pãrþile implicate. Aici decenþa, echilibrul ºi rezerva în a
aborda problemele dincolo de capabilitãþi se poate dovedi esenþialã pentru
capacitatea noastrã de susþinere a comunitãþilor de români din toate statele
din zonã. Trebuie valorificate la maximum relaþiile tradiþionale ºi capacitatea
de a aduce valoarea adãugatã în sistemul complicat al soluþionãrii dosarelor
din regiune.
– Asia ºi Africa – abordarea selectivã a acestor relaþii trebuie fãcutã prin
prisma capabilitãþilor ºi relaþiilor României cu aceste state, a valorii adãugate
pe care o pot aduce economiei româneºti, partenerilor ºi aliaþilor.
Pe toate aceste dimensiuni trebuie dezvoltate formule stabile, ad-hoc sau
itinerante de diplomaþie economicã eficientã.
Politica faþã de românii de pretutindeni: revizuirea temei

România are constituþional responsabilitãþi faþã de resortisanþii sãi oriunde s-ar afla. Trendul pe care se dezvoltã însã astãzi subiectul românilor de
pretutindeni a produs deja aberaþii instituþionale, efecte secundare costisitoare ºi chiar tensiuni cu vecinii. România nu-ºi permite construirea în afara
þãrii, în misiuni diplomatice, a unui guvern pentru cei 3-4 milioane de români aflaþi peste hotare, majoritatea refuzând relaþia cu þara de baºtinã. Administraþia ºi politicile publice se aplicã la Bucureºti ºi la nivelul administraþiilor statelor unde concetãþenii noºtri au ales sã se stabileascã.
Abordarea globalã ºi comunitarã poate crea dificultãþi ºi dã naºtere la incapacitatea de a interveni în cazurile punctuale ce necesitã asistenþa statului
român. Misiunile diplomatice îºi pierd sau îºi dilueazã rolul de reprezentare
ºi aplicare a politicilor bilaterale iar consulatele riscã sã se transforme în firme de avocaturã sau antreprize de pompe funebre pentru concetãþenii noºtri.
Modul în care vedem abordarea acestei teme este la nivel bilateral, cu
statul gazdã – comunitar când e vorbã de state europene – fapt ce nu înseamnã cã excludem intervenþii prompte în cazul exceselor, manifestãrilor
xenofobe sau calificat dirijate pe criterii etnice. Principiile noii abordãri propuse sunt:
– loialitate faþã de statul gazdã; utilizarea relaþiei bilaterale pentru a
sprijini crearea de cãtre statul gazdã a facilitãþilor ºi cadrului de pãstrare a
identitãþii culturale ºi lingvistice;
– sprijinirea resortisanþilor români în dobândirea de poziþii politice
în statul gazdã – fapt ce ar determina soluþionarea la acest nivel a problemelor ºi avantaje reale pentru România în relaþia cu statul respectiv;
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– utilizarea mecanismelor internaþionale multilaterale pentru respectarea
drepturilor minoritãþilor în statul gazdã la nivelul standardelor europene.
Asistenþa pentru dezvoltare

Odatã cu intrarea în UE, România are obligaþia de a furniza asistenþã pentru dezvoltare în state non-UE. Susþinem prioritãþile actuale ale asistenþei
pentru dezvoltare – Republica Moldova, Serbia, Georgia. Considerãm însã
cã România trebuie sã-ºi asume rolul de a distribui direct, instituþional, cu
þintã precisã, pentru susþinerea politicilor proprii, ajutorul pentru dezvoltare.
În acest sens, trebuie construitã o Agenþie specializatã la nivelul MAE, dimensionatã proporþional cu sumele administrate, care sã gestioneze pe reguli
europene proiectele din asistenþa pentru dezvoltare.

IV. Politica de Apãrare a României

Participarea Armatei române în misiunile peste hotare a fost, pânã la succesul diplomatic din procesul de la Haga, cel mai important argument
strategic al României, a conturat profilul strategic ºi a permis substanþierea
ºi greutatea cuvântului þãrii noastre în cele mai importante foruri internaþionale.
Participarea la misiunile internaþionale are o relevanþã majorã pentru pregãtirea, prin rotaþie, a trupelor combatante ale Armatei Române în condiþii reale de rãzboi, pentru creºterea credibilitãþii ºi forþei Armatei Române
ºi a gradului de descurajare pe care îl poate realiza o armatã profesionistã,
antrenatã în operaþiuni reale pe teren, în condiþii vitrege de viaþã ºi meteorologice.
Realizarea, întreþinerea ºi planificarea capabilitãþilor militare creeazã
probleme legate de bugetarea acestui domeniu, accesul ºi bãtãlia pentru resurse în societãþile democratice ºi în momente de crizã, dar ºi o dezbatere
privind nevoile reale ale Armatei române pentru desfãºurarea operaþiunilor
angajate peste hotare, dar ºi a angajamentelor luate inclusiv cu dotarea forþelor armate.
România nu-ºi poate permite astãzi sã facã eroarea strategicã de a ignora
anumite ameninþãri prezente la efectuarea revistei apãrãrii ºi a evita planificarea ºi bugetarea capabilitãþilor necesare doar de dragul economiei ºi pe
baza motivaþiei existenþei crizei economice.
Contextul internaþional actual impune o justã cumpãnire a raportului
dintre apãrare teritorialã ºi forþele expedinþionare: ultimele ajutã la creºterea prestigiului ºi profilului strategic, ajutã la pregãtirea trupelor în operaþiuni reale, dar atenþia nu trebuie deturnatã complet de la necesitãþile Armatei
române pentru apãrarea frontierelor NATO ºi UE.
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Armata românã, decidenþii ºi planificatorii politicilor de apãrare trebuie
sprijiniþi pentru a gãsi cele mai corecte argumente, cele mai bune soluþii ºi
cele mai adecvate mijloace pentru accesul la resursele necesare, pentru a putea evalua ºi explica corect eficacitatea ºi corectitudinea utilizãrii resurselor
ºi pentru a putea justifica alocarea resurselor necesare. Exemplele statelor
membre ale Alianþei, cu diferite profile strategice ºi cu diferite ambiþii, dar ºi
cu poziþii geopolitice comparabile cu ale României, pot compensa deficitul
formulãrii argumentaþiei solide, bazatã pe elemente teoretice moderne ºi modele de gândire contemporane din cadrul Alianþei. Pânã la momentul dobândirii acestei capacitãþi, Armata trebuie sprijinitã în a obþine accesul la resurse, în mãsura în care achiziþiile ºi aprovizionarea acesteia poate reprezenta ºi ea o investiþie pe termen lung cu relevanþã în relansarea economicã.
Pentru cheltuieli de apãrare echilibrate ºi sustenabile, propunem crearea
unor pachete de argumente prin care sã se demonstreze cã noile achiziþii pot
fi o componentã de relansare economicã, cã investiþiile prin prezenþa noastrã
peste hotare au relevanþã ºi de naturã economicã în contracte de reconstrucþie
dar ºi formule negociate de partajare proporþionalã a infrastructurii desfãºurate pe teren, în misiunile externe, fãrã a neglija misiunile interne. Probând
o alocare eficace a resurselor ºi o cheltuire eficientã a bugetului alocat,
organismul militar ºi decidenþii din domeniul politicilor de înzestrare au argumente solide pentru acces la resursele necesare.
Pentru o mai bunã bugetare ºi finanþare a Apãrãrii, pentru funcþionarea
eficace a programelor sale, sunt necesare:
– o mai mare disciplinã în respectarea nivelului general al alocãrilor bugetare ºi cheltuielilor pentru Armatã, cu scopul de a nu pierde rezultatele reformei la nivelul personalului ºi a nu reveni la formulele de a ne descurca în
condiþiile absenþei elementelor fundamentale la nivelul forþelor interne: carburant, gloanþe etc.;
– încercarea de formulare a unor rãspunsuri integrate pentru obiectivele
stabilite, implicând totodatã instituþiile militare, ale diplomaþiei ºi de securitate;
– management eficace ºi cheltuirea eficientã a bugetului. Sustenabilitatea sectorului de apãrare în raport cu economia care îl susþine;
– solvenþa profilului strategic naþional. Obiective realiste care sã punã
de acord ambiþiile ºi aspiraþiile leadership-ului cu resursele;
– creºterea procentajului de forþe desfãºurabile rapid în interiorul Armatei. Misiunile externe trebuie privite ca antrenament în condiþii de luptã
pentru toate categoriile de forþe care sã poatã reacþiona în cazul unei misiuni
de apãrare a teritoriului;
– capacitatea Armatei de a lucra ºi interacþiona operativ cu trupele
interne – jandarmerie, trupe speciale – cu capabilitãþile pentru urgenþe civile
ºi pompieri, cu administraþia civilã localã ºi cu instituþiile de apãrare a legii
– poliþie, justiþie – precum ºi dobândirea capacitãþii de desfãºurare integratã pentru stabilirea autoritãþii în zone desemnate;
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– achiziþii cu o valoare de transfer tehnologic mai pronunþatã ºi achiziþionarea de armamente la nivelul unei jumãtãþi de generaþie tehnologicã
mai evoluatã;
– un nivel mai înalt de sofisticare la nivelul tacticilor ºi al armamentelor
proporþional cu poziþia geograficã ºi cu nevoile economiei emergente posttranziþie.
La capitolul de dezvoltare a capabilitãþilor de niºã, pe lângã intelligence
militar, propunem dezvoltarea la nivel integrat, a capabilitãþilor de gestionare a crizelor la nivelul instituþiilor ºi decidenþilor politici, componentã a
bunei guvernãri.
România îºi poate dezvolta capabilitãþi unice legate de capacitatea de
trimitere ºi administrare a unui PRT – Provincial Reconstruction Team în Afghanistan ºi antrenarea resurselor ºi interoperabilitãþii între diferitele agenþii
pentru capacitatea de reconstrucþie într-o arie determinatã cu:
– interoperabilitate completã civil-militarã ºi cu administraþia localã
existentã ºi cea implementatã, de sprijin;
– cooperarea eficace inter-agenþii, antrenarea ºi pregãtirea pentru a putea
desfãºura în orice moment o asemenea capabilitate într-o zonã ne-administrabilã de tip stat eºuat sau pentru stabilirea într-o zonã determinatã, în
timp real, a unei autoritãþi ad interim.
Principiile dominante ale activitãþii militare rãmân:
– controlul ºi nu ingerinþa politicã în Armatã;
– depolitizarea numirilor în Armatã;
– responsabilitatea decidenþilor politici pentru obiective ºi resurse;
– responsabilitatea decidenþilor militari pentru planificare, programare,
bugetare, evaluare ºi execuþia misiunilor;
– controlul civil, financiar, juridic asupra Armatei, care dubleazã responsabilitatea de execuþie a corpului militar;
– refuzul de ordin ºi sesizarea autoritãþilor competente în cazul exclusiv
al încãlcãrii drepturilor omului prin aplicarea ordinului superiorului.

V. Activitatea ºi serviciile de informaþii

Dezbaterea publicã de dupã 11 septembrie a vizat revenirea la o temã clasicã ce necesitã opþiune ºi decizie politicã: raportul dintre securitate ºi
libertate. Aceastã realitate marcheazã ºi astãzi dezbaterea publicã iar poziþia
constantã a noastrã a fost de a da prevalenþã libertãþilor individuale ºi drepturilor omului a cãror îngrãdire trebuie sã fie o excepþie, fãcutã cu temei solid
juridic ºi faptic, în condiþii concret determinate, care sã se judece de la caz la
caz, pe criterii concrete ºi stricte, ºi care sã evite arbitrariul.
Noul mediu internaþional de securitate instabil ºi turbulent, în care apar
foarte des noi ameninþãri neanticipate ºi evenimente soldate cu pierderi de
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vieþi omeneºti ºi tulburarea masivã a vieþii normale a cetãþenilor impune noi
abordãri ce presupun:
– avertizare timpurie;
– prevenirea conflictelor;
– decizie coerentã în momente de crizã, întemeiatã de informaþie realã,
exactã ºi la timp;
– soluþionarea competentã ºi rapidã a conflictelor;
– analiza ºi eliminarea cauzelor crizelor derulate;
– instituirea rapidã a sistemelor de adaptare din mers, pe baza evaluãrilor
solide ºi a lecþiilor învãþate de la criza ce tocmai a trecut.
În acest context, instituþiile de intelligence au o relevanþã majorã ºi un rol
exact în apãrarea drepturilor omului, a vieþii ºi integritãþii concetãþenilor
noºtri, a exercitãrii neîngrãdite a libertãþilor consacrate constituþional. De
aceea credem cã o sintezã justã între maximizarea capabilitãþilor ºi mijoacelor de intelligence, precum ºi apãrarea ºi respectarea fãrã excepþie a
drepturilor ºi libertãþilor fiecãrui om este posibilã ºi imperios necesarã.
Dorim sã asigurãm instituþiilor de securitate naþionalã, inclusiv celor din
sfera intelligence, toate instrumentele necesare atingerea scopurilor strategice de mai sus, cu condiþia respectãrii unor criterii stricte – normative, regulamentare ºi de implementare – pentru limitarea libertãþilor individuale
din raþiuni de securitate, cu caracter de excepþie.
Pentru evitarea arbitrariului, dorim revizuirea consensualã ºi aplicarea criticã a criteriilor de limitare a drepturilor individuale. Dorim ºi limitarea drasticã a regulilor ce se raporteazã la invocarea “interesului naþional”.
Dezbaterea privind elementele ce trebuie subsumate interesului naþional trebuie deschisã imediat în societate, la nivelul instituþiilor interesate ºi a Parlamentului României, care sã tranºeze conþinutul acestui concept.
Este necesarã, de asemenea, adaptarea normelor, regulilor, structurilor
de securitate la realitatea mediului internaþional de securitate contemporan ºi ameninþãrilor, riscurilor ºi provocãrilor existente. Obiectivul unui
asemenea proces este diminuarea oportunitãþilor de speculare a fisurilor instituþional-normative ºi limitarea oricãror încercãri de valorificare a vulnerabilitãþilor sistemului de securitate al României.
Obiectivele politicii în domeniu sunt:
– consolidarea ºi profesionalizarea controlului civil asupra instituþiilor
care au responsabilitãþi în domeniul securitãþii naþionale;
– transformarea ºi adaptarea structurilor, normelor, misiunilor, instruirii
pentru respectare strictã a principiilor democraþiei, eficienþei, transparenþei ºi
mai ales non-partizanatului politic. Înlocuirea relaþiilor instituþionale cu
cele personale între decident ºi furnizorul de informaþii, la orice nivel, trebuie condamnate cu fermitate;
– transformarea profundã a mecanismelor de proiectare, implementare,
control ºi evaluare integratã a obiectivelor ºi cooperãrii instituþionale între
politica externã, de securitate ºi apãrare;
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– creºterea gradului de expertizã a personalului ce realizeazã controlul democratic asupra instituþiilor cu responsabilitãþi în domeniul securitãþii naþionale;
– crearea unui sistem modern, eficient ºi participativ de proiectare, planificare si evaluare a politicii de securitate, cu aport substanþial de expertizã
ºi control civil;
– creºterea eficienþei, sporirea responsabilitãþii ºi optimizarea folosirii resurselor în combaterea noilor riscuri ºi ameninþãri la adresa securitãþii naþionale.
Coordonarea Politicii Externe, de securitate ºi de Apãrare a României este atributul executiv fundamental al Preºedintelui României ºi
reprezintã componenta cea mai importantã a activitãþii Administraþiei
prezidenþiale.

4. ROMÂNIA – ACTOR STRATEGIC LA FRONTIERA
UE ªI NATO. UN PROIECT PENTRU ROMÂNIA*

I. Nevoia unui proiect naþional

Dupã aderarea la UE ºi NATO, România a rãmas fãrã un proiect naþional larg acceptat care sã catalizeze rezervele ºi resursele naþionale ºi sã angajeze clasa politicã, societatea civilã ºi resursele profesionale ale României
pe o direcþie comunã, pe termen mediu ºi lung, dincolo de poziþiile partinice
ºi ale diferitelor grupuri de interese din societate.
România are o tradiþie în mobilizarea în jurul unui ideal sau obiectiv
comun sau în faþa unei ameninþãri comune iar aceste momente astrale au
reuºit în istorie sã ducã la realizarea Unirii Principatelor, Independenþei României, crearea Statului Naþional Unitar, rãsturnarea Regimului Comunist,
integrarea în UE ºi NATO.
Crearea unui proiect naþional sau coeziunea consensualã în jurul unui þel
comun, al apãrãrii în faþa unei ameninþãri comune are ºi un rol profilactic
pentru societatea româneascã astãzi pentru cã întãreºte coeziunea societalã
într-o societate atomizatã, în care în lipsa unei perspective ºi a unei soluþii
naþionale, fiecare cautã soluþii individuale sau de grup, de unde atomizarea
societãþii ºi fragilizarea ei în faþa oricãrei ameninþãri externe.
Trebuie reamintit caracterul facilitator al integrãrii europene ºi euroatlantice, efectul de antrenare al proceselor de democratizare, modernizare
————————

* Occasional Paper al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor ºi Early Warning, difuzat la 15
iunie 2010.
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instituþionalã ºi europenizarea pe care au determinat-o aceste obiective naþionale. Mai mult, este de remarcat faptul cã obiectivele externe ale politicii
naþionale au fost cele care au constituit catalizatorul atât al reformelor interne, cât ºi al relevanþei ºi profilului þãrii noastre la nivel regional, european
ºi internaþional.

II. Principiile conceptuale ale unui proiect naþional
al României: coeziunea societalã a românilor

Procesele produse în ultima vreme sunt disoluþia autoritãþii ºi a instituþiilor statului, atomizarea societãþii, un adevãrat atentat la securitatea societalã – cu componentele sale identitatea ºi coeziunea societalã. Aceasta
face sã aparã mult mai pregnant necesitatea unor proiecte coerente pentru
prezervarea acestor componente ale fibrei naþiunii române. Mai mult, douã
noi componente sunt necesare a fi prezervate ºi lansate programatic în viitorul apropiat: reconstruirea speranþei, creºterea încrederii.
Realism nu populism: populismul este una dintre cele mai mari tare ale
democraþiei, care produce o alunecare antidemocraticã ºi conduce discursul
politic spre demagogie ºi politicianism ieftin. E necesar discursul de substanþã, cu profesionalism, nu discursul demagogic, cu componente de PR fãrã
conþinut, calibrat pe ce-ºi doreºte presa, pe sondajele de opinie ºi minciunile
frumos împachetate.
Ideologie nu pragmatism mercantil: dupã temele ºi conceptele prezentate în istoria recentã – Revoluþie, Schimbare, Dreptate ºi Adevãr, integrare
europeanã ºi euroatlanticã – avem nevoie astãzi de o doctrinã a meritocraþiei, profesionalismului ºi competenþei. Toþi oamenii sunt necesari societãþii, trebuie sã munceascã ºi sã producã economic nu sã primeascã ajutoare
sociale ºi de ºomaj, însã fiecare la locul potrivit.
Experienþa ºi expertiza costã mult statul ºi nu ajutã dacã deþinãtorii acestor valori sunt trimiºi sau forþaþi sã iasã anticipat la pensie, sã plece peste hotare sau sã prefere posturi în mediul privat plãtite mult mai bine. Statul pierde astfel bãtãlia cu toate domeniile ºi direcþiile ce absorb forþã de muncã înalt
calificatã.
Meritocraþia trebuie sã pãtrundã viguros în administraþia publicã, organismele executive ºi în politicã, nu fuga dupã false valori, bani ºi venituri din
ºmecherii ieftine, nu pragmatism mercantil, clientelism ºi demagogie, lipsa
de acþiune ºi contemplarea visãtoare, discursuri ºi angajamente de viitor fãrã
suport în locul acþiunii pragmatice, tranzacþionarea opiniilor, a credinþelor ºi
valorilor pentru avantaje financiare vremelnice. Vânzarea conºtiinþei ºi a
votului este cea mai mare prãbuºire moralã ºi cel mai clar drum spre prãbuºirea democraþiei, a libertãþii ºi a drepturilor omului din interior.
Scopul demersului în materie economicã trebuie sã fie dezvoltarea economicã durabilã ºi sustenabilã ºi nu restrângere ºi implozie economicã ºi
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socialã, restabilirea ierarhiilor sociale ºi profesionale, respectarea valorilor,
europenizarea completã a administraþiei ºi instituþiilor statului, eficientizarea
administraþiei centrale ºi locale.

III. Componentele unui proiect naþional

A. România actor de importanþã strategicã la frontiera europeanã ºi
euroatlanticã – este miezul unui proiect major de perspectivã pentru cã este
realizabil prin prisma poziþiei geopolitice ºi prin relaþiile diplomatice ºi construcþia relaþiilor internaþionale. Apoi, România este frontiera la rãsãrit ºi la
Balcanii de Vest, are responsabilitãþi în cadrul NATO ºi a UE în spaþiul postsovietic, la Marea Neagrã ºi în Balcanii de Vest.
Dimensiunea strategicã ºi de securitate e fezabilã ºi constituie elemente
de plus valoare, pentru cã pleacã de la realizãri ale României bazate pe comportamentul sãu în dimensiunea strategicã ºi de securitate: Parteneriatul
Strategic cu SUA, cu Polonia, cu Turcia, Parteneriatul energetic cu Azerbaidjanul, Parteneriatul european cu Franþa. Participarea trupelor româneºti
peste hotare în misiunile Alianþei sau în coaliþii de voinþã, în Irak ºi Afganistan, dar ºi în Kosovo ºi Bosnia sunt cea mai mare valoare adãugatã ºi
cel mai important argument de politicã externã a României.
Componenta strategicã ºi militarã este miezul unei construcþii de viitor
a României de unde nevoia finanþãrii organismului militar, a operaþiunilor
peste hotare, a pregãtirii ºi dotãrii trupelor româneºti participante în operaþiuni în cadrul NATO ºi coaliþiilor de voinþã, a cercetãrii strategice în domeniu. Dotarea cu categoriile de armamente necesare se include în cadrul interesului naþional ºi strategic care este componenta de securitate ce permite
asigurarea greutãþii strategice a României în organismele europene ºi
euroatlantice ºi în raporturile bilaterale cu terþe state, cu atât mai mult în
aceastã parte a lumii.
În aceeaºi arie a liniilor de forþã ce pot asigura plus valoarea strategicã a
României putem asocia componenta diplomaticã ºi capabilitãþile în spaþiul justiþiei internaþionale ce pot fi transformate în valoare de întrebuinþare
pentru poziþia strategicã a României ºi viitoarea posturã a acesteia în lume. I
se adaugã elementele obiective de plus valoare în politica externã, experienþã ºi expertizã, cunoºtinþe ºi relaþii în Orientul Mijlociu, Asia Centralã
ºi de Sud Est, Africa, dar ºi cunoaºterea ºi acþiunile în spaþii de interes
comun al partenerilor ºi aliaþilor în spaþiile conexe ºi adiacente.

B. Dezvoltarea economicã sustenabilã a unui stat european de dimensiune medie cu creºtere economicã sãnãtoasã.
O componentã indisolubilã a unui proiect naþional al României þine de
componenta de dezvoltare economicã sustenabilã pentru profilul unui stat
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european de dimensiune medie, cu creºtere economicã sãnãtoasã. Baza de
dezvoltare trebuie sã fie munca, inventivitatea, competitivitatea ºi competenþa. I se adaugã proiecte sustenabile de creºtere economicã, elemente de
politici sectoriale de creºtere a domeniilor ce pot aduce profituri României ºi
pot contura profilul economic de niºã al þãrii noastre.
Proiectul naþional de dezvoltare economicã durabilã trebuie sã conþinã politici active pentru investiþii strãine directe, politici de personal pentru dezvoltarea înaltei calificãri ºi capacitãþii tehnologice crescute, transferului
tehnologic de vârf ºi politici de încurajare a industriilor cu valoare adãugatã mare, de viitor, cu profituri relevante, cu capacitatea de adaptare ºi
dezvoltare pe termen mediu ºi lung, cu efect de antrenare pe orizontalã a
terþelor industrii ºi servicii naþionale.
Investiþiile strãine directe productive sunt o componentã importantã a
dezvoltãrii economice, de aceea propunem varianta celui mai prietenos mediu de afaceri. Acesta presupune impozite reduse, simplu de colectat ºi
eficient de controlat, un numãr minim de impozite ºi impact administrativ
redus în derularea afacerilor, eficacitate administrativã ºi diminuarea la
maximum sau eliminarea efectivã a proceselor de licenþiere, liberalizarea
completã a domeniilor economice de vârf.
Modelul economic al României trebuie sã se miºte pe dimensiunea libertarianismului limitat de principiul competitivitãþii ºi al controlului antimonopol, a limitelor date de regulile europene. Chiar ºi în acest domeniu,
România va trebui sã lucreze împreunã cu UE pentru diminuarea birocraþiei excesive autohtonã, tradiþionalã sau impusã de regulile europene ºi eficacitatea instituþionalã majorã. Dezideratul atragerii investiþiilor impune
lipsa oricãrui control al sursei celor productive, liberalizare limitatã exclusiv
de regulile internaþionale de combatere a spãlãrii banilor.
Politicile de personal trebuie sã favorizeze forþa de muncã înalt calificatã, în domenii de vârf ºi în domenii de viitor, cu dezvoltare mare a eficienþei economice ºi plus valoare importantã. Domeniile de niºã ºi domeniile deficitare vor trebui dezvoltate prin susþinerea contingentelor naþionale ale
profesiilor deficitare ºi stabilizarea la nivel naþional prin avantaje punctuale
ºi politici de imigrare orientate în aceste domenii.
Competitivitatea ºi domeniile de vârf nu pot fi obþinute decât prin politici
active de susþinere a transferurilor tehnologice de vârf. În acest domeniu
sunt necesare construirea unor parteneriate strategice pe domeniul dezvoltãrii economiilor înalt productive ºi cu tehnologie de vârf prin acorduri
specifice cu state precum SUA, Canada, Germania, Japonia. Dimensiunea
achiziþiilor militare ºi transferul tehnologiilor militare în industria civilã
de înaltã tehnologie sunt þinta politicilor active care vor orienta ºi dotarea
tehnicã de vârf a armatei ºi domeniilor de securitate.
Competitivitatea poate fi susþinutã ºi prin taxe zero pentru crearea de
locuri de muncã sustenabile pe termen mediu ºi lung, cu condiþia domenii-
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lor de înaltã tehnologie, de viitor, aplicabile direct ºi cu randament economic
mare, domenii ce aduc produse vandabile pe pieþe terþe, cu eficienþã energeticã sporitã ºi beneficii majore pentru societate. Aceastã politicã va duce ºi la
identificarea domeniilor de pregãtire a forþei de muncã ce trebuie susþinutã de cãtre stat.
Mai mult, avantajele fiscale pentru firmele de aceastã facturã vor încuraja
ºi pregãtirea proprie a personalului, finanþarea acestei pregãtiri în instituþii de învãþãmânt superior româneºti, stabilizarea forþei de muncã ºi a
industriilor respective în România. Avantajele vor fi recuperate prin contract
în cazul delocalizãrii.

C. Prosperitate, bunãstare, încredere publicã ºi catalizarea eforturilor pentru realizarea proiectului naþional al României
Un asemenea proiect nu poate reuºi dacã nu asigurã o creºtere continuã
a bunãstãrii materiale a românilor, prosperitate ºi stabilitate economicã
internã, care sã dea credibilitate ºi substanþã proiectului strategic. Sprijinul
românilor pentru un asemenea proiect este indispensabil, el dã baza ºi motorul susþinerii acestui proiect integrat ºi componentei strategice, asigurã
ºi stabilitatea naþionalã ºi capacitatea de dublare a componentei strategice cu
o dimensiune de proiectare ºi extindere a investiþiilor economice la nivel
regional.
Din acest punct de vedere sunt necesare mãsuri active pentru prezenþa
companiilor româneºti peste hotare, în special în regiunea Mãrii Negre Extinse ºi a Balcanilor de Vest pe fundamentele oferite de baza normativã bilateralã care sã includã toate documentele de facilitare a comerþului, investiþiilor ºi dezvoltãrii noilor pieþe, evitarea dublei impuneri, facilitãþi de naturã fiscalã, formule de garantare a riscurilor la nivel de stat.
România trebuie sã-ºi asume un rol major pentru sprijinirea atragerii
fondurilor europene ºi NATO pe proiecte în cadrul Balcanilor de Vest, Parteneriatului Rãsãritean ºi Parteneriatelor Individuale în aceastã zonã în mãsura contribuþiei proprii la UE ºi la fondurile de dezvoltare, respectiv a fondurilor transfrontaliere prin utilizarea experienþei, know how-ului, a lecþiilor
învãþate ºi bunelor practici din perioada de preaderare ºi perioada de atragere
a fondurilor de coeziune. România trebuie sã creeze instituþional ºi programatic, la nivelul statului, grupuri specializate pentru atragerea de fonduri
în aceste state inclusiv crearea unor instituþii de sprijin pentru scrierea de
proiecte pentru aceastã regiune.
Sprijinul deschis pentru investiþiile româneºti în aceastã regiune, trebuie sã devinã componentã obligatorie a activitãþii diplomatice ºi politice,
programaticã ºi planificatã, pentru apãrarea intereselor româneºti în dobândirea unor pãrþi importante de piaþã în statele acestor regiuni în orice domeniu de activitate economicã ce poate aduce beneficii ºi plus valoare pentru
dezvoltarea economicã a þãrii noastre.
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Componenta politicã ºi de diplomaþie economicã este relevantã în a gãsi
pieþe ºi oportunitãþi de afaceri pentru companiile româneºti, în a transmite
lecþii învãþate ºi bune practici din partea celor ce au reuºit economic, în a
desena parteneriate solide ºi mutual profitabile statului român ºi partenerilor extra-europeni precum celor din China, Coreea de Sud, Japonia, Brazilia, Argentina, tigrii asiatici, spaþii unde creºterea economicã explozivã
cu douã cifre, profund sustenabilã, are rãdãcini în competitivitatea ºi soliditatea soluþiilor.

D. Românii de pretutindeni – sunt parte a poporului român, cu drepturi
cetãþeneºti egale, care beneficiazã de serviciile sociale ºi administraþia localã
ºi centralã din statele de reºedinþã, în mare parte state europene ºi occidentale. Rolul statului român este cel de prezervare a identitãþii culturale
româneºti ºi apãrarea drepturilor românilor în þãrile gazdã.
Însã Guvernul României nu-ºi poate asuma postura de a dubla componentele administrative locale ºi în þara de reºedinþã, nici nu-ºi poate prelungi
acþiunea pe întreg globul, acolo unde trãiesc cetãþeni români. Mai mult, o
asemenea ideologie expansionistã adoptatã creeazã vulnerabilitãþi ale României în raport cu statele gazdã ºi alte state care doresc sã-ºi proiecteze puterea ºi influenþa pe baza unor asemenea percepte.

E. În relaþia cu Republica Moldova – care este parte a proiectului naþional, securitatea societalã presupune componenta de prezervare a identitãþii naþionale româneºti, respingerea teoriilor moldovenismului paseist,
de sorginte sovieticã, stalinistã. Aceastã referinþã la moldovenism – etnic,
naþional, identitate distinctã de cea româneascã – este o ameninþare la fel
de importantã la adresa proiectului naþional al României ca ºi orice elemente
ce permit specularea ºi suspiciunea vizând perspectiva unei viitoare revendicãri teritoriale, a repunerii în discuþie a frontierelor de cãtre România
acum sau în viitor, dincolo de regulile curente ale dreptului internaþional pe
care România îl apãrã ºi respectã.
Ideologia moldovenismului ce submineazã identitatea româneascã trebuie combãtutã nu de pe poziþiile unionismului paseist, nici mãcar de pe poziþiile europenismului „pragmatic“ ºi mercantil, ci prin abordãrile europenismului programatic al Republicii Moldova, îndreptat spre proiectul
naþional de integrare a celui de-al doilea stat românesc în Uniunea Europeanã.
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PENTRU ANALIZA DE INTELLIGENCE.
CAZUL HOME GROWN TERRORISTS*
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Necesitatea unei Mari Strategii
care sã integreze componenta de Intelligence

Eºecurile din analiza de intelligence referitoare la 11 septembrie sau la
prezenþa armelor de distrugere în masã în Irak au dus la formule de anchetã
ºi evaluare, debrief ºi investigarea surselor acestor erori pentru a identifica
factorii care au avut un efect cauzal ce a introdus erorile de analizã. Cazurile
recente în avertizare ºi erorile de analizã prospectivã în ceea ce priveºte
conflictul din Libia, dezvoltãrile din cadrul Primãverii Arabe, sau impactul
filmului „Innocence of the Muslims“ reprezintã alte exemple de erori de
interpretare mergând pânã la eºecul analizei de intelligence în a prevedea
aceste crize. În contextul recentelor dezbateri internaþionale referitoare la veridicitatea datelor privitor la programul nuclear iranian, este important sã revedem lecþiile învãþate din diferitele investigaþii retroactive asupra cazurilor
de eºecuri în analiza de intelligence pentru a evita pe viitor, pe cât posibil,
judecãþi neadecvate, eronate sau alterate în raport cu faptele ce se dezvoltã
ulterior.
Un numãr de cauze ale erorilor în analiza de intelligence au fost identificate în contextul unei abordãri în sfera psychology of intelligence failure67.
Dar aceste erori pot fi cauzate de factori mai concreþi precum schimbarea
naturii ameninþãrii68. Între altele, absenþa unei viziuni strategice poate fi
identificatã ca principal factor ce duce la erori în analiza de intelligence.
Aceastã absenþã duce la greºeli în determinarea ameninþãrilor imediate, dar
mai ales a celor ce se dezvoltã în perspectivã de termen lung.
Una din cauzele eºecului în analiza de intelligence este faptul cã analiºtii
sunt împãrþiþi între necesitatea urmãririi evoluþiei trendurilor ºi apariþiei
evenimentelor rare (Black Swan Events69) în viitorul imediat ºi necesitatea
unei viziuni strategice70 oferitã de politicieni pentru perspective prognozate
privitor la evoluþia lumii ºi ambiþiile dezvoltate pe termen lung ºi, pe de altã
parte, urgenþa imediatului, respectiv nevoia de a soluþiona un caz ºi o ameninþare prezentã astãzi, acum, imediat. Solicitãrile politicienilor pentru forþele de intelligence tactice, pentru rezultate imediate ºi palpabile, ce pot fi de————————

* Material pregãtit pentru conferinþa internaþionalã de cercetãri ºtiinþifice pentru intelligence, Academia Naþionalã de Informaþii, 19 octombrie 2012, ºi prezentat la reuniunea internaþionalã „Challenges of Intelligence Analysis“, a sesiunii de comunicãri ºtiinþifice a intelligence-ului militar, Aula Academiei Române. Publicat ca Occasional Paper al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor ºi Early
Warning la 29 ianuarie 2013 în limba românã sub numele „Absenþa viziunii strategice ºi provocãrile
pentru analiza de intelligence. Cazul home grown terrorists“, Occasional Paper. Vol. 5, nr. 11/2012,
http://cpc-ew.ro/occasional_papers/vol5_11.pdf.
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contate ºi pot aduce beneficii imediat, prin prezentarea lor publicã, introduc
presiuni ºi determinã alegerea acestei variante71, în ciuda faptului cã analiºtii
resimt nevoia abordãrilor strategice.
În ciuda presiunii zilnice pentru abordarea operativã sau tacticã a fiecãrui
caz în parte, este esenþial sã menþinem gândirea strategicã drept prioritate
a analiºtilor de intelligence pentru a evita eºecuri viitoare în înþelegerea contextului strategic al unui subiect sau altuia. Pentru a dezvolta judecãþi clare
ºi corecte cu acurateþe maximã, ca ºi evaluãri în aceeaºi sferã, este necesarã
integrarea produselor de intelligence ºi a detaliilor tehnice într-un context
spaþial ºi temporal mai larg. Analiza Strategicã permite ºi abordarea mai
clarã ºi sigurã a factorului incertitudine72, incluzând în analizã ºi factorul
relativ la schimbarea naturii ameninþãrii cu care ne confruntãm.
Însuºi impactul tot mai prezent al factorului incertitudine, al transformãrii
prezente a evenimentelor improbabile în formule tot mai prezente în realitate
ºi a elementelor improbabile ale unei realitãþi viitoare într-unele din ce în ce
mai posibile determinã nevoia de a restructura strategiile ºi de a dezvolta
Mari Strategii73 la nivel naþional, care sã includã ºi sã integreze strategii în
diferite sectoare pentru un management eficient al resurselor ºi eficienþa susþinerii mutuale ale diverselor domenii în care pot fi utilizate instrumente pentru a soluþiona un caz sau altul. Politica externã, de securitate ºi apãrare, intelligence-ul, instrumentele de cunoaºtere prospectivã toate sunt natural integrate într-o asemenea Mare Strategie, despre care am pledat în cazul României de mai multã vreme74.
Evoluþia lumii în ultimele decade ºi mutarea gradualã spre formule multipolare (cu incertitudinile inerente acestei schimbãri) au dus la nevoia pentru
fiecare þarã, inclusiv România, de a-ºi construi o Mare Strategie pentru a defini postura strategicã a þãrii, nivelul de ambiþie ºi mijloacele pe care le pune
la dispoziþie pentru a-ºi atinge scopurile. Aceastã Mare Strategie trebuie sã
includã o abordare temporalã – o viziune profundã asupra evoluþiei pe termen lung a factorilor cu relevanþã strategicã ºi a evoluþiilor contextului internaþional –, dar ºi o abordare integratã – care acoperã cel puþin componentele
politicilor de apãrare, securitate ºi politicã externã.
Pentru cã analiza strategicã pare «nesigurã» – are în conþinut multe clauze
„dacã“ ºi e marcatã de complexitatea scenariilor ºi a formulelor prognozate
de evoluþie a diverºilor factori implicaþi – ºi mai ales pentru cã se raporteazã
la un viitor ce excede un mandat sau douã (nivelul maximal al viziunii pragmatice a unui politician în funcþie), cel mai adesea politicienii resping nevoia de analizã strategicã sau perspectiva alocãrii unor resurse în acest domeniu. Motivaþia principalã este cã un asemenea demers pare a fi un lux sau
are vocaþia ca mare parte a efortului produs sã fie irelevant în timpul mandatului politicienilor implicaþi, iar pe termen lung apar ajustãrile fãcute prin
revizuiri la intervale de timp, pe baza unor schimbãri majore, care altereazã
fundamental perspectiva originalã, care nu se regãseºte ca scenariu în final,
fapt ce face aceastã abordare metodologicã sã parã un efort inutil.
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Nimic mai fals în acest sens. Nu se pot elabora mari proiecte fãrã o viziune
pe termen lung ºi, oricât s-ar dovedi de eronatã, e mai simplu de adaptat un
scenariu gândit ºi gata elaborat decât sã lucrezi fãrã nici un scenariu ºi sã
orbecãi într-o evoluþie brownianã întâmplãtoare75. Mai mult, în actualul context al crizei internaþionale economice globale, investiþiile ºi creditele nu pot
fi accesate decât pe termen lung, iar o planificare a unui asemenea efort nu
se poate face fãrã viziune integratã pe termen lung, respectiv fãrã o Mare
Strategie. În caz contrar, investiþiile de aceastã naturã reprezintã bani pierduþi
sau, în orice caz, utilizaþi ineficient.
Grupul Strategic Futures al National Intelligence Community din Statele
Unite este unul din exemplele care încearcã sã anticipeze provocãrile viitorului pentru politicieni ºi decidenþi în aºa fel încât sã poatã fi planificate resurse ºi sã fie creat cadrul potrivit pentru ajustarea temelor imediate în contextul proiecþiilor pe termen lung. Exerciþiul Global Trends al NIC – în prezent ajuns la varianta Global Trends 203076, recent lansat public – nu face
altceva decât sã încerce sã deseneze acest viitor.
Existã ºi alte variante în lume, însã ele pot avea ºi valoare de întrebuinþare
propagandisticã sau de proiectare a viziunii proprii despre viitor pentru a genera, în consecinþã, politicile celor ce urmãresc aceastã prognozã, deci devine un instrument de influenþare a politicilor terþilor – este cazul elaborãrilor din aceastã sferã fãcute de cãtre Grupul Valdai, care încearcã sã desemneze viitorul Rusiei în contextul aspiraþiilor de redobândire a statutului de
superputere ºi de refacere a spaþiului post-sovietic integrat, deziderat anunþat
de ultimele strategii publicate de cãtre autoritãþile ruse.
Cazul Home Grown Terrorism

Ideea deplasãrii liniilor de demarcaþie între prieteni ºi duºmani a creat
multe controverse ºi dificultãþi de abordare încã de acum 20 de ani când
Franþa pare sã fi fost prima care s-a confruntat cu aceastã realitate, combinatã
cu presiunea teroristã. Am depãºit realitãþile momentelor iniþiale de globalizare a ideilor, curentelor ºi modelelor de dezvoltare din teoria lui Arnold
Toynbee77, aºa cum ºi teoria ciocnirii civilizaþiilor a lui Samuel Hungtington78 pare extrem de depãºitã, odatã ce liniile dintre civilizaþii sunt aici, în
sânul societãþilor multiculturale ale oraºelor ºi capitalelor occidentale.
Dominique Moisi a fost cel care a concluzionat cã „geopolitica emoþiilor“79 s-a schimbat din formatele de pe hartã în cele din sufletele locuitorilor
care s-au deplasat peste tot în lume, s-au stabilit ºi integrat, dar care pãstreazã
rãdãcina emoþiilor fundamentale asociate. Este vorba despre frica occidentalilor de invazie ºi de pierdere a prim planului ºi a modului de viaþã, a nivelului de trai; umilinþa resimþitã de popoarele Orientului Mijlociu ºi lumii arabe, bogatã în resurse dar care nu a reuºit nici sã se organizeze, nici sã rãzbeascã ºi dã vina pe Occident ºi pe foºtii coloniºti, atât pentru exploatarea resurselor la care ei nu aveau acces din lipsã de tehnologie, cât ºi pentru cã li
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se blocheazã accesul la un statut pe care, altfel, îl considerã meritat; ºi speranþa Extremului Orient ºi a Asiei profunde, în general, care e sãrac dar are
forþa de a trãi, de a se dezvolta, de a rãzbi, fie cã e situaþia chinezului mediu
care aspirã la muncã ºi vârful societãþii sale, fie a indianului cu o pânzã în
jurul corpului dar care are conºtiinþa cã poate sã ajungã multimilionar în
dolari într-o þarã controversatã ºi democraticã dar care are milioane de milionari în dolari.
În fapt, realitatea este cea a „inamicului în cetate“, liniile de demarcare
nu mai sunt graniþe clare sau frontiere geografice depãrtate, ci se aflã în interiorul oraºelor noastre, între diferitele persoane care trãiesc aici ºi care simt
diferit, într-o formulã multiculturalã luatã odatã ca model pentru a fi ulterior denunþatã ca eºec al dezvoltãrii de cãtre toþi liderii occidentali europeni
importanþi. Statele Unite constituie excepþia – deºi ºi aici s-a demonstrate cã
inamicul din interior existã ºi contribuie la provocãrile inclusiv de naturã
teroristã la adresa propriului stat, unde trãieºte de câteva generaþii.
Fenomenele radicalizãrii, convertirii, a auto-radicalizãrii în faþa computerului ºi a teroriºtilor „crescuþi acasã“ – fãrã a se fi deplasat în tabere sau
teatre de luptã contra „cruciaþilor“ în apãrarea adevãratei credinþe, fãrã a fi
profesat salafismul militant sau a se fi integrat în celule jihadiste combatante,
au luat amploare ºi-ºi aratã zilnic faþa. De la atentatele teroriste din Londra,
la atacurile în sânul bazelor americane de pregãtire, unde soldaþi convertiþi
au încercat sau chiar au reuºit atacuri la adresa foºtilor lor tovarãºi de arme,
aceastã realitate se contureazã înfricoºãtor.
Nici experienþa lupilor singurateci, acolo unde nu existã conexiune
internã cu sursele învãþãturii islamice radicale sau a jihadismului profesat în
unele moschei, nu este una liniºtitoare. Tocmai de aceea aceste modele teoretice, desprinse din analiza ºi tentativa de a înþelege mecanismele psihologice
aferente din experienþe petrecute în realitate, sunt necesare pentru a vedea în
ce direcþie mergem.
Au fost tentative de explicare ce au condus la cauze profunde, iar abordãrile prin care s-a încercat soluþionarea rãdãcinilor ºi cauzelor ºi nu tratarea
efectelor au fost multiple80. Primãvara arabã ºi retragerea sprijinului pentru dictaturile de dezvoltare, atât în ajutor militar cât ºi în ajutor pentru dezvoltare, în tentativa de a face aceste state sã-ºi gestioneze singure realitãþile,
a reprezentat un astfel de pas.
Cu riscul sosirii la conducere a unor guverne de facturã islamistã, acest
fapt a ridicat – ºi se va vedea în timp mult mai bine – presiunea pe guvernele
occidentale fãcute responsabile de susþinerea dictatorilor. Aceleaºi principii
au fãcut ca partidele islamiste sã nu se dezvolte în miºcãri contestatare teroriste, ci sã intre în jocul politic ºi sã se angajeze în competiþia democraticã.
A fost o victorie a democraþiei, fie cã ne place sau nu, iar islamiºtii moderaþi
ai Frãþiei Musulmane ca ºi partide radicale salafiste au intrat în jocul politic
ºi au acceptat lupta din Parlamente.
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Nu e simplu de acceptat sau gestionat aceste realitãþi, iar procesul de evoluþie e complicat. În statele în care s-a produs revoluþia arabã, jihadismul nu
mai are aceeaºi notã de atractivitate pentru cã nu acesta a determinat schimbarea de sistem ºi nici suma atentatelor teroriste, ci miºcãrile democratice ºi
contestãrile paºnice în stradã au fãcut acest lucru. Ele au eliminat dictatorii
moºteniþi din timpul rãzboiului rece. E adevãrat cã în asemenea state slabe,
neconstituite pe deplin, cu multiple breºe de încredere ºi în contextul continuãrii violenþelor manifestate în stradã sub forma unor proteste faþã de sistemul imperfect venit la putere, a fost posibilã instalarea în anumite zone
ieºite de sub control a taberelor jihadiste. Acolo s-au putut gãsi arme din fostele regimuri date populaþiei sau depozite tâlhãrite ce au furnizat resurse de
aceastã facturã jihadiºtilor. Însã trendul e clar spre instalarea internã în sistemele democratice nou create a jocului politic ce include partidele islamiste.
Odatã ce au pãºit în arena politicã, partidele islamiste se confruntã cu realitatea dificultãþilor guvernãrii. Se modeleazã prin actul politic, îºi folosesc
resursele pe alte prioritãþi decât planificarea atacurilor la adresa politicienilor. ªi cele radicale se confruntã cu aceleaºi realitãþi, iar recursul la formulele islamiste ca soluþii vor fi demitizate. Membrii partidelor radicale
islamiste se vor confrunta cu dificultãþile angrenãrii în lumea internaþionalã
ºi vor înþelege pas cu pas rezervele pe care le produc în cooperare, dar vor
lua contact ºi cu problematicile reale, fapt ce va limita spiritul contestatar.
Iatã însã cã, ºi dincolo de efectele secundare ale instalãrii miºcãrilor terorist-jihadiste în zonele lipsite de control din statele slabe sau statele eºuate,
sau chiar în statele ce nu au reuºit sã dezvolte capacitatea administrativã de
a-ºi controla teritoriul, mai ales în zona saharianã sau a frontierelor muntoase, greu de supravegheat, cãutarea cauzelor nu a fost suficientã pentru a
stopa mecanismul, iar noi pârghii s-au dezvoltat chiar în sânul societãþilor
occidentale. Iar cazul Brevik vine sã arate cã nu Islamul e singurul vinovat
ºi cã nu o religie sau alta determinã asemenea excese. Totuºi, cu rare excepþii
– inclusiv în Myanmar sau în Tibet, radicalizarea rãmâne, în cvasimajoritate, apanajul credincioºilor musulmani.
Metode practice de reacþie la cazurile lone wolf

În lipsa unor soluþii complete, sau chiar ºi în cazul în care unele au fost
identificate iar programe de deradicalizare sunt în curs în multe state – în
special în Marea Britanie81 ºi în schimbul de experienþã din cadrul NATO82
pe aceastã temã – oamenii din sfera intelligence-ului sunt obligaþi sã rãspundã presiunilor politicienilor ºi ale populaþiei astãzi, acum, imediat. Ori, un
asemenea deziderat reclamã soluþii imediate de altã facturã, care abordeazã
problematica efectelor, deci combaterea acþiunilor unor asemenea „home
grown“ teroriºti.
Practic, la nivel tactic, nevoia de prevenire ºi de blocare a atacurilor de
aceastã facturã au dus la elaborarea de strategii ce implicã controlul explo-
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zibililor improvizaþi (DEI) ºi infiltrarea pe contraintelligence a surselor
potenþiale de ameninþare la nivelul acesta. O asemenea perspectivã e eficientã dar marcatã de lipsã de sofisticare, o pregãtire ce reclamã costuri semnificative ºi permite ºi ferestre de legalitate sau forþãri ce pot da naºtere la
greºeli evidente.
Un caz recent a fost înregistrat când un terorist local – deºi s-a vorbit de
anumite legãturi cu un vãr iranian ce fãcea parte din Gardienii Revoluþiei –
ar fi dorit sã arunce în aer clãdirea Trezoreriei americane. Atacatorul, un lone
wolf radicalizat – dar cu relaþii speciale ce au permis interpretãri diverse ºi
implicaþii multiple – a fost capturat când a apãsat pe dispozitivul de lansare
a exploziei, conectatã la telefonul mobil. Explozibilul era fals, plasat teroristului de ocazie de cãtre agenþi FBI. În mod formal a fost o operaþiune de
livrare controlatã a explozibilului unui doritor ºi care a identificat foarte clar
ºi a permis obþinerea tuturor probelor împotriva celui ce urma sã sãvârºeascã
o operaþiune teroristã împotriva statului american.
Cazul ridicã întrebãri multiple analiºtilor. Cât de radicalizat era, în fapt,
cetãþeanul american? Pânã unde trebuia mers cu acþiunea pentru a deveni o
probã concludentã? Nu era un pericol sã fie lãsat pânã la apãsarea butonului
doar de dragul de a avea probe suficiente, în condiþiile în care maºina cu explozibil se afla în faþa clãdirii, în apropierea Casei Albe? Cât a însemnat încurajare ºi susþinere dincolo de propria opþiune ºi propriul imbold, încurajarea
ºi susþinerea obþinutã de prezenþa unui adjuvant – ofiþer sub acoperire? Cât
reprezintã întinderea propriei acþiuni ºi voinþe a autorului, de unde încolo
aceastã situaþie „montatã“ a fost cea care a condus la derularea acþiunii pânã
la final sau a generat-o? Dacã nu avea acest ajutor ar fi continuat sau s-ar fi
oprit? Sau dacã s-ar fi oprit din proprie voinþã din desfãºurarea ºi aplicarea
planului, ce ar fi garantat cã nu ar fi revenit cu altã ocazie ºi ar fi desãvârºit
acþiunea, dacã rãmânea liber? Întrebãri ce se constituie în tot atâtea probleme morale ºi juridice.
Nu discutãm cazul particular, dar subiectul rãmâne. Serviciile de intelligence acþioneazã cât de bine pot, cu soluþii operaþionale sau la nivel tactic,
în funcþie de caz. Nu este totuºi de ignorat riscul calificãrii, astfel, a unei
generaþii de teroriºti, prin faptul cã, de exemplu, o instanþã ar considera cã
acþiunea unui ofiþer acoperit ar fi fost determinantã pentru a declanºa dorinþa
de a trece la acþiune a persoanei, a-i determina declicul care sã facã trecerea
de la voinþa de a face un act la acþiunea propriu zisã. Iar atunci, precum ºi în
lipsa acþiunii reale, a exploziei care ar fi adus victime, sã nu ducã la eliberarea persoanei care, odatã învãþat circuitul, sã-ºi concretizeze mai departe
planurile ºi, de data aceasta, chiar sã ducã la bun sfârºit un atac, utilizînd ºi
sprijinul dobândit de la ofiþerii acoperiþi care „l-au ajutat“ ºi l-au instruit
acolo unde-i lipseau cunoºtinþele.
Aici este vorba ºi despre o serie de elemente legale la limitã, ale unor elemente de naturã moralã discutabile, în condiþiile în care e greu de fãcut
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deosebirea între ce a dorit ºi ce a vrut cu adevãrat personajul, cât era de decis
sã ducã la bun sfârºit acþiunea ºi de unde „sprijinul“ dobândit a jucat un rol
crucial. Aceste evaluãri, chiar în condiþiile condamnãrii presupusului autor,
pot ridica semne de întrebare dacã nu cumva abordarea, care e eficace ºi a
dat rezultate, în sensul cã explozia nu s-a mai produs, nu este o soluþie pe
termen lung, nu e o soluþie sustenabilã la problematica de aceastã facturã,
ci doar un paleativ costisitor ºi consumator de resurse ce rezolvã problema
imediatã, nu ºi pe cea realã, în timp, tocmai din absenþa unei proiecþii ºi
gândiri strategice a subiectului.
Poate cã, dacã e sã vorbim despre cazul în speþã, abordarea e nefericitã,
SUA fiind unul din statele ce investeºte în gândire strategicã, evaluarea cauzelor ºi angajarea de programe pe care sã le adreseze. Mai mult, dezbaterea
juridicã ºi moralã, dincolo de nivelul spaþiului public, este fãcutã în profunzime, iar studiile în materie sunt necruþãtoare. Dar ºi aici, ca ºi în alte cazuri,
abordarea reclamã soluþii de naturã strategicã, cu un continut major de responsabilitate ºi alegere politicã transpartinicã, o alegere care presupune modificãri în nivelul de ambiþie ºi în acceptabilitatea unui grad de risc superior pentru cetãþeni cu scopul de a menþine gradul de libertate ºi nivelul
de democraþie pe care îl reclamã societatea cu care ne-am obiºnuit înainte
de 11 septembrie ºi de valul de impact al terorismului.
Abordarea reclamã studii profunde asupra motivaþiilor teroriºtilor –
existã asemenea studii – dar ºi abordarea acestor motive fundamentale la
nivel global, acceptarea unor limitãri ale politicilor externe ale statelor
sau revizuirea unor asemenea politici, cu acceptarea costurilor modificãrilor, pentru a soluþiona o astfel de problemã pe termen lung. Tematica aferentã conflictului de valori83 – a accepta astãzi limitãri ale suveranitãþii prin
restrângerea tipului de acþiuni de politicã externã pentru a menþine, în viitor,
modul de viaþã democratic, precum ºi a limita drastic fenomenul terorist – nu
e cea mai la îndemânã pentru dezbaterea publicã în societãþile noastre actuale, sub presiunea evenimentelor tragice ce au loc zi de zi, ºi nici politicienii nu-ºi pot asuma asemenea riscuri, în fuga lor dupã rezultate imediate,
care sã le garanteze elemente concrete de prezentat populaþiei pentru a obþine
mandatul urmãtor.
Evaluarea la nivel strategic devine însã obligatorie pentru fiecare þarã
în parte, pentru cã soluþiile individuale sau procedurile învãþate din bunele
practici anterioare nu rezolvã definitiv problema ci sunt primele care pot
determina efecte secundare care nasc noile crize ale viitorului prin efectele in timp pe care le determinã. Este o gândire ce þine, fireºte, de decizia
la nivel naþional, dar noi am predat ºi pledãm constant pentru elaborarea
unei Mari Strategii a României84. Aceastã necesitate þine tot mai mult de
saltul pe care-l aºteptãm spre o guvernanþã globalã, iar acest pas are o
perspectivã mult mai îndepãrtatã, o perspectivã de mãcar douã decade
care ne dã timp sã ne concepem propria perspectivã în terþe domenii pentru
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a putea sã plasãm ºi noi câteva elemente de interes în perspectiva acestei realitãþi. În absenþa unei Mari Strategii, suntem obiecte ºi nu subiecþi ai globalizãrii, nu putem decât sã ne pliem la evenimentele care se vor desfãºura în
jurul nostru, fãrã a le putea anticipa ºi pregãti din timp.
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I. Europa ºi conflictele într-o lume postmodernã
în curs de globalizare**

1. Uniunea Europeanã – Crize recente

UE a fost pusã în situaþia de a face faþã mai multor crize în ultima perioadã, unele dintre ele în acelaºi timp:
– „enlargement fatigue“ – criza capacitãþii de absorbþie a UE invocatã
pentru blocarea extinderii;
– respingerea Tratatului Constituþional – Franþa „NON“ ºi Olanda „NEI“;
– primul val al crizei economice: criza sub-prime ºi a derivativelor.
Vãzutã ºi criticatã drept o crizã pornitã de SUA, s-a dovedit cã DeutschBank
ºi alte bãnci europene ºi firme de securities au fost implicate în bula imobiliarã ºi produsele derivate achiziþionate ºi tranzacþionate, având o contribuþie
importantã la formarea crizei;
– criza Tratatului de la Lisabona: negocierea, ratificarea ºi, mai nou, criza
de implementare a condiþiilor tratatului. Echilibru între instituþii;
– criza datoriilor naþionale: a doua etapã a unei crize de tip „W“, care pare
a fi fost auto-provocatã de cãtre abordarea ultra-ortodoxã de a plãti datoriile
în timpul crizei ºi de a amâna investiþiile pentru relansarea economiei.
————————
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Acest articol este rezultatul conferinþei prezentate în data de 5 august la sediul CSIS din Washington D.C. Prezentarea este împãrþitã în ºase pãrþi, ultima fiind adãugatã ca rezultat al participãrii autorului la Programul de Lideri Vizitatori Internaþionali, organizat de cãtre Phelps Stokes, cu sprijin financiar din partea Departamentului de Stat american.
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Existã, de asemenea, douã singularitãþi, în sensul cã poziþiile adoptate de
cãtre douã state importante – care încearcã sã-ºi asume cã reprezintã „poziþia
UE“ prin extinderea unei poziþii proprie lor, departe de normele instituþionale ale Uniunii, care deja le ofera suficiente motive ºi argumente pentru influenþã: Germania ºi Franþa.
Singularitatea Germaniei: Germania s-a mutat de la o poziþie în care interesele sale se mulau pe cele ale UE cãtre o abordare care pune statul german
pe primul loc, transformând Uniunea într-un simplu instrument al politicii
Berlinului ºi, în acelaºi timp, care sfideazã regulile de bazã ale acesteia: politica agricolã comunã – rezultatul unui acord de intrare a produselor industriale din Germania pe piaþa Franþei condiþionate de o platã pentru agricultori
ºi pentru produsele agricole – ºi rabatul britanic – aproximativ 6 miliarde de
euro, sumã care nu este o contribuþie la bugetul UE ºi care va fi returnatã Marii Britanii, valoare care nu este importantã din punct de vedere financiar dar
care a asigurat intrarea Marii Britanii în UE.
Am putea adãuga respingerea ºi dificultatea de a convinge Germania sã
contribuie ºi sã respecte clauza de solidaritate în susþinerea Greciei dar ºi
unele înþelegeri bilaterale, în special cele privind energia, în relaþie cu Rusia,
concurente cu integrarea energeticã în UE ºi regulile în ceea ce priveºte
concurenþa ºi competiþia pe piaþa din UE.
Dar am putea vorbi totodata ºi de singularitatea francezã. Pentru Franþa,
UE ar trebui sã devinã o federaþie condusã de Germania ºi Franþa, partea militarã, de securitate ºi de afaceri externe urmând sã fie bazatã pe capabilitãþile
NATO. Acest lucru ar putea sã nu fie obþinut prin implicarea unei forþe militare UE ºi prin implementare PESA, sau prin investiþii ºi achiziþii în domeniul apãrãrii, ci prin utilizarea capacitãþii NATO de cãtre un pilon al UE în
interiorul NATO, care ar deveni astfel o organizaþie transatlanticã formatã
din doi piloni.
Ambele þãri ºi-au asumat rolul de a reprezenta UE în lipsa oricãrui mandat
din partea organismelor Uniunii Europene ºi Consiliului. Vorbim despre intervenþia Franþei în rãzboiul ruso-georgian, atunci când, deºi a avut un
efect pozitiv prin oprirea unei confruntãri la scarã, a invocat în cadrul înþelegerii un sprijin european, precum ºi despre memorandumul semnat de cãtre Angela Merkel ºi Dmitri Medvedev care cita angajamentul UE pentru
un comitet de securitate UE – Rusia, în ciuda faptului cã Uniunea Europeanã
a decis cã propunerea de securitate de securitate a lui Medvedev va fi discutatã în cadrul OSCE, nu în cadrul mecanismelor NATO ºi UE.
2. Este UE un actor global?

UE este un actor post-modern regional, nu un actor global. Acest fapt se
explicã prin confuzia instituþionalã a sarcinilor ºi rolurilor ºi prevalenþa birocraticã în raport cu factorul politic ºi reprezentanþii aleºi, datoritã modului în
care Comisia este aleasã, dar ºi de gradul de ambiþie al Uniunii ca atare –
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atunci când nu sunt transferate de fapt iniþiativele unui stat sau altul. Dovada
cea mai clarã a confuziei instituþionale este oferitã de cei patru preºedinþi pe
care UE îi are acum: preºedinþia Consiliului / preºedinte al UE, ales pentru
un mandat de doi ani ºi jumãtate de cãtre ºefii de state; preºedintele Comisiei
– ºeful Guvernului European; preºedinþia rotativã semestrialã, deþinutã pe
rând de fiecare stat membru; ºi preºedinþia Parlamentului European, singurul
organ ales de cetãþenii Europei care a primit mai multe atribuþii dupã adoptarea Tratatului de la Lisabona.
Procesul de negociere a atribuþiilor, care are loc între diferiþii actori ºi preºedinþi, este încã neclar ºi imprevizibil datoritã fazei de tranziþie ºi ambiguitãþii tratatului ratificat. Putem vorbi, de asemenea, despre un nivel scãzut de
adaptabilitate al UE la provocãrile existente ºi la rolurile globalizãrii, în general, precum ºi ale organelor sale executive, în special.
UE încã refuzã operaþiuni cu acoperire globalã, atunci când nu existã nici
un interes clar al vreunui stat membru important sau unde costurile sunt mult
deasupra capacitãþilor Uniunii. Modalitatea de abordare a responsabilitãþilor
la nivel mondial este foarte selectivã, iar UE preferã sã elaboreze o acþiune
complexã ºi cuprinzãtoare pe hârtie pentru a realiza cã nu are bani de ajuns
pentru a o executa, în loc sã aleagã sã se implice cu obiective mici ºi limitate,
dar sã-ºi apere rolul sãu ca actor global.
Un alt argument este faptul cã UE nu este implicatã în marele joc strategico-economic din Pacific: dimpotrivã, singurii actori din regiune care doresc din când în când sã se implice sunt câteva state cu diverse interese limitate în timp. Mai mult, direcþia implicãrii în problemele globale pare sã se
mute dinspre curentul original de Trans-Atlanticism (asocierea UE cu SUA
ºi Canada) cãtre o abordare Euro-Asiaticã (asocierea cu Rusia, care poate
oferi UE sau unor state membre ale Uniunii resurse în schimbul investiþiilor
în modernizare, precum ºi a respectãrii „dreptului Moscovei de preempþiune“
asupra securitãþii, apãrãrii, afacerilor externe, politicii energetice ºi chiar s
refacerii marilor companii din spaþiul fostei Uniuni Sovietice reunite într-o
zonã de „interese privilegiate“ (cu refacerea compoziþiei vechiului imperiu
sovietic ºi a sferei sale de influenþã).
A fost dovedit faptul cã UE s-a descurcat remarcabil de bine într-o perioadã de creºtere economicã ºi în timpul procesului de extindere – politica cea
mai de succes implementatã de UE în Europa Centralã ºi de Est –, dar acum
se confruntã cu dificultãþile datoritã provocãrilor globalizãrii ºi cu greu îºi
gestioneazã propriile crize. Prima crizã majorã care a zguduit Europa ameninþã fundamentele UE:
– Euro – moneda unicã, afectatã de intervenþia tardivã pe piaþã în susþinerea Greciei de cãtre Germania, în special;
– piaþa comunã – am asistat la solicitãrile naþionale de „opt-out“ de la
anumite reglementãri ºi de aplicare a mãsurilor protecþioniste, renunþarea la
principiul solidaritãþii;
– economia, baza UE, prin zdruncinarea acordurilor originare ale Uniunii
ºi punerea sub semnul întrebãrii a politicii agricole comune.
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3. Caracteristicile conflictelor contemporane:
cãtre conflictele multi-generaþionale

Perioada contemporanã – dupã primul Rãzboi Mondial – a produs mai
multe generaþii de conflicte care sunt în viaþã ºi astãzi. Am moºtenit conflictele de generaþia a doua, din perioada Rãzboiului Rece, fostele „crize fierbinþi ale Rãzboiului Rece“, conflictul prin intermediari ºi rãzboaiele de decolonizare. Avem conflictul din Orientul Mijlociu, India – Pakistan din Kashmir ºi multe altele în Africa. Unele au o istorie lungã ºi rãdãcini vechi în spatele lor ºi sunt aºa-numitele „conflicte greu de rezolvat“.
Apoi avem conflictele din generaþia a doua ºi jumãtate, cele care au
apãrut dupã ce Rãzboiul Rece s-a încheiat – de la cãderea zidului Berlinului
în 1989 la atacul de la 11 septembrie. Perioada este caracterizatã de rãzboaiele
interetnice, interreligioase, inter-confesionale. Cele mai bine cunoscute provin din cãderea URSS – „rãzboaie îngheþate“ – ºi din fosta Iugoslavie, împreunã cu conflictele de la periferie, care se datoreazã declinului uneia dintre
superputeri ºi, totodatã, lumii uni-multi-polare cu periferie anarhicã, creatã
în urma dispariþiei acesteia ºi a lipsei de control asupra pãrþii sale de lume,
cu conflicte ascunse de cãtre fosta Uniune Sovieticã ºi conservate datoritã
obiectivului declarat de a combate celãlalt sistem.
În acelaºi timp, dupã 11 septembrie avem rãzboaie de generaþia a treia,
rãzboaiele mondiale cu jucãtori ºi cu actori la nivel global, conflictele la nivel mondial (peste tot în lume), rãzboiul global împotriva Terorismului ca
actor global, care foloseºte instrumente post-moderne globale cum ar fi finanþe ºi investiþii, arme procurate peste tot în lume ºi mass-media cu impact
global, cu o capacitate globalã de planificare ºi executare a operaþiunilor folosind mijloace, unelte ºi instrumente situate peste tot, la distanþe mari faþã
de executant sau de instituþiile ºi persoanele care comandã atacul.
Problema este cã aceste conflicte nu mai sunt unele pure, sunt suprapuse,
interdependente, se influenþeazã reciproc, ceea ce conduce la o complexitate
de conflicte multigeneraþionale care ar trebui sã fie urmãrite în funcþie de
cauzele individuale de generare a lor, dar, de asemenea, cu o abordare integratã pentru a face faþã evoluþiei acestora, mijloacelor, instrumentelor ºi influenþelor date de alte conflicte. Conflictul din Orientul Mijlociu în anii ’80
nu aratã ca cel de dupã acordul de la Oslo ºi nici ca cel de astãzi, din cauza
conflictului inter-palestinian ºi a actorilor regionali ºi globali implicaþi.
4. Conflictele UE: interne ºi din vecinãtatea Uniunii

Vorbim despre trei tipuri de conflicte în aceastã categorie:
– Conflictele din regiunea extinsã a Mãrii Negre – fostele conflicte îngheþate din regiunile georgiene Abkhazia ºi Osetia de Sud, ocupate ºi recunoscute unilateral de cãtre Rusia dupã rãzboiul ruso-georgian din 2008; con-
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flictele din Transnistria ºi Nagorno-Karabakh, dar ºi conflictele din Caucazul
de Nord ºi posibilul conflict din Crimeea.
– Conflictele din Balcanii de Vest – lipsa coeziunii societale, eºecul procesului de construirea a statului de drept, stagnarea reformelor în Bosnia ºi
Herzegovina ºi în Kosovo, influenþele opiniei formulate de cãtre Curtea Internaþionalã de Justiþie cu privire la regiunea Sandjak din Serbia, Muntenegru ºi Macedonia de Nord.
– Conflictul din Orientul Mijlociu – mai ales schimbãrile care au urmat
reorientãrii Turciei care pare cã nu mai este legatã de leadership-ul AKP ci
de o schimbare sustenabilã ºi de balanþa de putere din regiune.
5. Uniunea Europeanã ºi conflictele globale. Viitorul conflictelor

Într-un fel sau altul, UE este implicatã în conflictele globale din Afganistan ºi Irak, printr-o mulþime de þãri ale Uniunii care au fost implicate direct, dar, de asemenea, prin operaþiunile UE ca atare, inclusiv misiunile de
instruire a forþelor de securitate sau de ajutor umanitar. Problema este cã,
stând departe de respectiva situaþie sau impunând retragerea unei þãri sau alta
din motive economice – inclusiv legate de criza datoriilor naþionale – UE se
înlãturã pe sine din perspectiva globalã.
Cealaltã problemã este reprezentatã de faptul cã forþele UE prezente pe
teren s-au dovedit a fi mai puþin pregãtite sã se confrunte cu duºmanul – trupele germane au fost dovada acestui fapt – ºi nivelul scãzut al investiþiilor în
domeniul apãrãrii a dovedit lipsa capacitãþii UE de a face faþã ameninþãrilor
la adresa propriei securitãþi. Investind mult mai puþin decât procentul informal de 2% din PIB cerut de cãtre NATO, UE ºi þãrile occidentale membre
ºi-au arãtat slãbiciunile în domeniul apãrãrii.
Mai mult decât atât, dacã misiunile din Irak ºi Afganistan se vor termina
în curând, comunitatea internaþionalã va trebui sã facã faþã unor noi provocãri. În cazul în care Iranul nu va fi un teatru de rãzboi cu soldaþi pe teren ºi
implicare directã ci, mai degrabã, dus de la distanþã, prin bombardarea instalaþiilor nucleare – existã unele condiþii care ar aduce Somalia – mai degrabã
decât Yemen, un alt candidat – în situaþia de a deveni al treilea Afganistan
sau al doilea Irak.
În cazul în care se va dovedi cã piraþii somalezi sprijinã financiar operaþiunile Al Shabab ale Islamului radical sau Al Shabab devine o organizaþie
teroristã cu acoperire globalã, sau dacã talibanii sau lideri Al Qaeda se vor
muta în Somalia sub protecþia oferitã de Al Shabab, o viitoare intervenþie în
Somalia ar putea fi de aºteptat. Au fost documentate operaþii de capturare a
armelor de cãtre piraþi în strâmtoarea Urmuâz (Ormuz), menite sã ajute Al
Shabab, dar grupãrile aparþin unor triburi diferite ºi nu se ºtie cu siguranþã
dacã alianþa are ca obiectiv un singur atac. În plus, atacurile teroriste din
Uganda, una dintre þãrile care oferã trupe internaþionale pentru misiunea
ONU – Uniunea Africanã în Somalia, au demonstrat cã Al Shahab ar putea
ajunge un actor terorist cu impact ºi alonjã globalã.
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Dacã va interveni aici SUA, împreunã cu partenerii „globali“ precum
Australia, Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Japonia, Canada, unele þãri europene din Europa Centralã ºi de Est, Marea Britanie ºi câteva state din Europa
de Vest, dar nu ºi UE ºi majoritatea membrilor sãi, existã un semn de întrebare privind capacitatea realã ºi rolul UE ca actor global.
Lumea post-modernã globalizatã cu care atât UE cât ºi noi toþi trebuie sã
ne confruntãm are urmãtoarele caracteristici:
– actorii post moderni – actorii non statali, entitãþile post moderne ºi
influenþele mixte ºi haotice – se vor gãsi peste tot, dar mai ales în statele slabe
sau în regiuni care nu sunt controlate de niciun guvern;
– trendurile din UE ºi vecinãtatea sa aduc în discuþie probleme cu privire
la evoluþia Uniunii ºi activitatea sa în regiune. Existenþa sa nu este încã
dezbãtutã dar trendul de a pune la îndoialã bazele pe care s-a creat UE ºi caracterul egocentric de care dau dovadã unele state cresc temerile legate de
eficienþa ºi utilitatea acestui actor;
– instabilitatea, evenimente de genul „lebãda neagrã“ – evenimentele
rare, precum ºi surprizele strategice vor deveni regula de bazã în evoluþia lumii viitorului datoritã complexitãþii actorilor ºi influenþelor, deci planificarea
deciziilor trebuie sã ia în calcul faptul cã pe viitor crizele vor apãrea în mod
neaºteptat, fãrã motive aparente sau cauze clare, fapt ce ar duce la imposibilitatea de a declanºa sistemele de prevenire convenþionale.
Viitorul ne oferã o era a incertitudinii, a societãþiilor de risc, motiv pentru
care trebuie sã ne adaptãm, împreunã cu decidenþii, pentru a modela viitorul
lumii.
Din acest motiv pledãm pentru puncte de referinþã stabile în sistemul internaþional precum:
– stabilitatea regulilor ºi normelor în relaþiile internaþionale;
– stabilitatea instituþionalã ºi adaptabilitatea la noile provocãri;
– implicarea în procesul instituþional ºi decizional al unei multitudini de
actori: cetãþeni, grupuri, societatea civilã, actorilor naþionali, subnaþionali ºi
supra-naþionali post-moderni.

II. Preocupãrile de securitate
ale Europei Centrale ºi de Est

În construirea ºi expunerea cadrului situaþiei din Europa Centralã ºi de est
voi aborda cinci teme.
1. În primul rând sã observãm noile fenomene care au avut loc în ultimii
ani:
– Independenþa Kosovo. Este precedentul formãrii unui nou stat pe
teritoriul unui stat suveran (dupã un adevãrat genocid realizat de Miloºevici ºi intervenþia legitimã a comunitãþii internaþionale, care a decis sã preia

GÂNDIRE STRATEGICÃ

79

administrarea suveranitãþii Serbiei pe teritoriul Kosovo, acolo unde epurarea
etnicã ºi genocidul au avut loc, conform rezoluþiei Consiliului de Securitate
ONU 1244) printr-o declaraþie unilateralã de independenþã a Kosovo, recunoscutã de câteva state – SUA ºi majoritatea membrilor UE.
– Îndepãrtarea Rusiei de procesul de integrare occidentalã ºi de la valorile comune cãtre o paradigmã „Euro Asiaticã“ – izolare, naþionalism ºi dorinþa de a-ºi recãpãta „statutul de Mare Putere“ bazat pe petro-dolari.
– Summitul NATO din Bucureºti – aprilie 2008. Georgia ºi Ucraina nu au
primit statutul de invitaþi în „Membership Action Plan“, dar li s-a recunoscut
faptul cã vor deveni membri ai Alianþei în viitor. Aceastã decizie din documentul final al Alianþei a fost contestatã de cãtre Moscova.
– Rãzboiul ruso-georgian – august 2008 ºi recunoaºterea Osetiei de Sud
ºi Abkhaziei drept state independente de cãtre Rusia. Este primul rãzboi
motivat de schimbarea graniþelor din Europa dupã Rãzboiul Rece (ºi de la
prevederile stabilite în cadrul întâlnirii CSCE din 1975 de la Helsinki), dar
ºi primul rãzboi la care participã Federaþia Rusã în afara graniþelor sale dupã
Afganistan – luând în considerare succesiunea Uniunea Sovieticã–Federaþia
Rusã stabilitã în decembrie 1991, odatã cu cãderea URSS.
– Parteneriatul Estic al UE, lansat în mai 2009 (dupã Sinergia Mãrii Negre
în martie 2007), care a fost un proiect complementar sau de completare a
Politicii Europene de Vecinãtate iar discuþia cu privire la legãturile bilaterale
ºi cooperarea între aceste state ºi membrii UE în domenii precum piaþa unicã,
regimul vizelor ºi liberalizarea vizelor, securitatea energeticã, au marcat stadiile de integrare în UE. Proiectul a fost contestat de cãtre Moscova.
– Criza ruso-ucraineanã a gazelor din ianuarie 2009. Energia ca unealtã
politicã a fost reconfirmatã, dãunând direct intereselor membrilor UE. A
fost cel de-al 19-lea incident de acest gen ºi al treilea incident major dupã
criza ruso-bielorusã a petrolului 2005 – 2006 ºi cea ruso-ucraineanã a gazelor din 2006 – 2007. Criza a dovedit importanþa sistemului de avertizare
timpurie pentru a preveni întreruperea bruscã a alimentãrii cu petrol a consumatorilor UE ºi lipsa de respect a statelor producãtoare ºi de tranzit ale petrolului ºi gazelor pentru angajamentele precedente ºi, totodatã, a creat ideea
unei Politici Europene pentru Securitatea Energeticã, pentru a evita dependenþa ºi pentru a compensa cantitãþile nefurnizate în cazul unei alte sistãri în
aprovizionarea statelor membre UE cu resurse energetice.
– Strategia de Politicã Externã, doctrina de apãrare, cea militarã ºi cea nuclearã a Federaþiei Ruse (septembrie 2008 – 5 februarie 2010), documente
prin care Moscova ºi-a confirmat unilateral intenþia de a folosi forþa militarã în afara graniþelor sale, pentru a proteja interesele ruseºti (ale Rusiei,
ale cetãþenilor sãi, ale compatrioþilor ruºi) ºi de a utiliza prima loviturã nuclearã în conflictele regionale convenþionale care ameninþã existenþa ºi interesele statului rus.
– Noua Cartã Europeanã pentru Securitate, propusã de Kremlin (Propunerea grupului Arbatov, grupului Valdai – Serghei Karaganov, apoi propunerea
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oficialã a Preºedintelui Medvedev). Aceasta a confirmat dorinþa de a redobândi statutul de superputere; crearea unei „sfere de interese speciale“;
introducerea unor forme de suveranitatea limitatã în spaþiul post sovietic
– prin preluarea de cãtre Moscova a „responsabilitãþilor“ privind securitatea,
politica externã ºi apãrarea, dar ºi a controlului pe energie ºi industriile energetice din spaþiul post-sovietic; solicitarea unui drept de veto pentru Rusia
în ceea ce priveºte problemele globale, de securitate, la nivel European; dar
ºi introducerea de înþelegeri ruso-europene de securitate separate ºi
„scoaterea SUA“ din Europa.
– Negocierea ºi semnarea tratatului START 2 (9 aprilie 2010), pentru controlul ºi diminuarea numãrului de arme nucleare, cu opþiunea zero drept
obiectiv, conform agendei preºedintelui Obama. Înþelegerea nuclearã a fost
urmatã de disputa cu privire la limitarea apãrãrii cu ajutorul rachetelor ºi
includerea acestei prevederi în tratat, cu crearea unei legãturi condiþionale ºi
numerice între armele defensive ºi armele ofensive.
– Îndreptarea rapidã a Iranului cãtre un statut nuclear (septembrie 2009 –
2010). Rusia ºi China protejeazã statutul viitor al Iranului, împotriva
regulilor de non-proliferare. Trebuie menþionatã înþelegerea din cadrul
Consiliului de Securitate cu privire la embargoul asupra Iranului, urmatã de
sprijinul Rusiei pentru deschiderea reactorului nuclear Bushehr.
– Prima crizã financiarã în zona Euro – pachetul de ajutor pentru
Grecia ºi reacþia Germaniei care ºi-a pus propriile interese pe primul plan
faþã de cele ale UE. În martie 2010, în ECOFIN, ca ºi în întâlnirea informalã
a miniºtrilor de Externe, dezbaterile au dus la caracterizarea noii politici a
Germaniei drept „Germania first“ care a înlocuit abordarea „UE pe primul
loc“ a „Germaniei europene“.
– Înþelegerea de la Karkov a prelungit prezenþa Flotei Mãrii Negre în Sevastopol ºi a permis schimbarea ºi îmbunãtãþirea capabilitãþilor flotei ruseºti
în Marea Neagrã, lansând o escaladare a cursei înarmãrilor în rândul statelor
din regiunea litoralã a Mãrii Negre.
– Declaraþia comunã Medvedev – Yanukovici cu privire la Transnistria.
Înþelegerea a garantat implicarea Ucrainei, inclusiv cu trupe, în Transnistria
ºi a impus unui stat terþ, Republica Moldova, neutralitate permanentã.
– Memorandumul Merkel – Medvedev, care angaja crearea unui instrument formal de securitate între UE ºi Rusia, în ciuda deciziei contrare din
cadrul Consiliului UE ºi din cadrul NATO, care respingea discuþia cu privire
la propunerea Cartei de Securitate a lui Medvedev – ºi documentul revizionist al Rusiei – ºi direcþiona aceastã discuþie în cadrul OSCE.
2. În aceste circumstanþe, SUA, UE, NATO ºi Occidentul în sine au conturat patru teme de reflecþie în ceea ce priveºte partenerii occidentali – inclusiv membrii NATO ºi UE din Europa Centralã ºi de Est:
– Viitorul alianþelor occidentale – care urmeazã a fi conturat prin Noul
Concept Strategic al NATO programat sã fie adoptat în noiembrie 2010 ºi
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prin declaraþia finalã din cadrul summitului NATO de la Lisabona; UE avea
deja probleme din cauza blocãrii practice a procesului de extindere, ca urmare a crizei economice ºi financiare, a transformãrii instituþionale prevãzutã în cadrul Tratatului de la Lisabona ºi lansãrii Serviciului de Acþiune Externã al UE, dar ºi a dezbaterilor vizând schimãrile în ceea ce priveºte legãtura transatlanticã ºi prezenþa SUA în Europa.
– Cum se poate aborda o Rusie mai asertivã, mai ofensivã ºi mai revizionistã, care doreºte sã-i fie recunoscutã o „sferã de interese speciale“ în
spaþiul post-sovietic ºi cele patru niveluri de control la nivel european
(Kazakhstan, Belarus, Ucraina ºi Georgia ar trebui controlate; Asia Centralã,
Republica Moldova, Caucazul sunt uºor de controlat ºi Moscova va întreprinde acþiuni în acest sens; statele baltice, Europa de est ar putea fi controlate, iar Moscova va încerca acest lucru; Turcia, Franþa, Italia, Germania ºi
partenerii sãi europeni, uºor de influenþat).
– Este necesarã rescrierea regulilor de securitate în Europa? Mai este
valabilã Carta pentru o nouã Europã de la Paris, sau Angajamentele pentru
Securitate în Europa din cadrul documentului final al summitului OSCE de
la Istanbul, din 1999? Cum ar trebui sã reacþionãm: ar trebui sã apãrãm status
quo-ul, sã facem tabula rasa ºi sã renegociem securitatea în Europa (negocierile pentru înþelegerea de la Helsinki au durat 10 ani – ce se va întâmpla
pânã când un nou tratat va intra în vigoare? Ce ar trebui sã facem cu prevederile ºi angajamentele care nu au fost respectate ºi mai ales cu actorii care
sunt responsabili de încãlcarea angajamentelor); sau ar trebui sã negociem
câteva nuanþe în acordurile deja existente pentru „a respecta“ – într-o oarecare mãsurã, dar fãrã a abdica de la principiile ºi înþelegerile deja convenite
– cererile Rusiei?
– Cum ar putea aborda UE, NATO, SUA noile democraþii? Existã o
responsabilitate din partea statelor care au sprijinit schimbãri democratice în
acele state, afirmarea realã a independenþei, suveranitãþii ºi integritãþii lor
teritoriale, chiar ºi în condiþiile în care acest lucru ar putea fi în conflict cu
interesele Rusiei de a prelua politicile de securitate, apãrare ºi politicã externã în þãrile post sovietice, ºi apoi politicile energetice ºi companiile lucrative din regiune?

3. Instrumentele Rusiei pentru dependenþã ºi „suveranitate limitatã“
pentru statele post-sovietice (o variantã reînnoitã a doctrinei Brejnev, doctrinei Putin ºi documentele strategice ale lui Medvedev):
– limitarea aspiraþiilor ºi cooperãrii statelor post sovietice cu NATO;
– limitarea cooperãrii UE în domeniul securitãþii energetice, reformei sectorului de securitate ºi a PESA;
– oprirea reformei sectorului de securitate ºi limitarea cooperãrii occidentale pe acest domeniu;
– funcþionari legaþi de Moscova impuºi ºi numiþi în poziþii cheie în aceste
þãri din arealul post-sovietic: miniºtrii ai Apãrãrii, serviciile de informaþii,

82

IULIAN CHIFU

miniºtrii de Interne, consilieri ai preºedinþilor, prim-miniºtrilor, miniºtrilor
Apãrãrii, miniºtrilor Afacerilor Externe ºi alþii;
– controlul Moscovei asupra unor partide politice ºi comisii din parlamentele þãrilor respective;
– controlul serviciilor de informaþii;
– controlarea mafiei ºi a lumii interlope;
– controlul asupra traficanþilor de produse ºi personae, a infracþionalitãþii
organizate din state terþe ºi utilizarea beneficilor aferente;
– controlul surselor de energie, blocarea proiectelor de securitate energeticã;
– preluarea industriilor lucrative din economie, mai ales cele legate de
consum energetic – petrol, gaze naturale, energie electricã.

4. Ca problemã principalã de reflecþie, am luat în discuþie viitorul alianþelor occidentale. Subiectul nu se referã la Rusia sau Europa Centralã ºi de
Est, ci la viitorul UE ºi a clauzei de solidaritate europeanã aplicatã de statele
importante din UE, în primul rând Germania. Acest lucru vine concomitent
cu un alt proces, ºi anume dorinþa Germaniei, care urmãreºte propriile interese, un proces care nu este neapãrat benefic pentru restul continentului. Berlinul nu mai este dispus sã contribuie financiar sau sã ºi punã propriile interese geopolitice în aºteptare de dragul restului statelor membre ale UE.
Acest lucru pune la îndoialã, ba chiar introduce o abordare revizionistã
asupra unei serii de înþelegeri pe termen lung care au guvernat consensul
european timp de 60 de ani ºi asupra menþinerii politicilor europene comune
în prim planul politicii germane:
– Prima este Politicã Agricolã Comunã – PAC, care a fost fundamentul
alianþei franco-germane de la începuturile UE sub forma EEC. CAP a fost
negociatã la începutul anilor ’50 cu scopul a deschide piaþa consumatorilor
francezi pentru produsele germane în schimbul unui transfer de bani care ar
sprijini agricultura francezã.
– A doua – problema rabatului Marii Britanii. Acesta a fost negociat de
cãtre Margaret Thatcher la mijlocul anilor ’80 drept compensaþie pentru faptul cã Londra nu a primit fonduri din partea CAP, care în acel moment reprezenta 70% din bugetul UE. În valoare de aproximativ 6 miliarde de euro,
sumã care nu mai reprezintã o contribuþie la bugetul UE ºi care este returnatã
Marii Britanii, nu este importantã din punct de vedere financiar dar þine de
partea simbolicã deoarece compenseazã Marea Britanie pentru contribuþia la
bugetul UE, compensaþie de care Germania nu s-a bucurat.
– Relaþia Germaniei cu Rusia este a treia problemã majorã deoarece
Berlinul are grijã de propriile sale interese, lucru care ar putea constitui, la
rândul sãu, o problemã pentru vecinii sãi, în special cei din Europa Centralã
ºi de Est. De-a lungul istoriei, Germania a fost, în mod tradiþional, un aliat al
Rusiei, în numeroase ocazii în detrimentul Europei Centrale ºi de Est. Un
Berlin care are grija de propriile interese cu greu se va implica într-un con-
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flict cu Rusia de dragul securitãþii statelor din Europa Centralã ºi de Est a
Europei.
Acest lucru devine clar pentru statele din aceastã parte a continentului european pe mãsura ce Germania ajutã la reafirmarea Rusiei în regiune –
în special în Ucraina ºi Georgia – prin indiferenþã. În plus, Berlinul îºi consolideazã relaþiile sale cu Rusia prin construirea conductei Nord Stream pe sub
Marea Balticã. Aceastã conductã scoate din ecuaþia energeticã Berlin – Moscova statele din Europa Centralã ºi de Est, uºurându-i pe viitor situaþia Germaniei în cazul unor plângeri din partea acestor þãri cu privire la Rusia.
Acest lucru poate fi cea mai serioasã problemã pentru Europa Centralã ºi de Est, care considerã Rusia cea mai mare ameninþare la adresa
securitãþii sale, deoarece principalul beneficiu perceput ale apartenenþei la
UE a fost cã aceasta oferã nu numai avantaje economice, ci ºi un sentiment
de apartenenþã la „Occident“. În multe feluri, este o parte complementarã
aderãrii la NATO, care leagã foºtii sateliþi sovietici cu Europa de Vest într-o
alianþã economicã, de securitate ºi militarã.
Dacã statele membre UE din Europa Centralã ºi de Est vor începe sã
simtã cã Germania nu este dispusã sã intensifice presiunile pentru a stopa provocãrile create de revenirea rusã in regiune, apartenenþa la blocul
european va pierde orice pretenþie de a promova interesele lor de securitate sau militare, împingându-le cãtre un acord de securitate cu Statele
Unite. Pe un asemenea drum sunt împinse ºi de nominalizãrile preliminare
ale membrilor reprezentanþelor UE în cele 155 de state, acolo unde 100 milioane de locuitori sunt reprezentaþi de doar 2 ambasadori din 155 – faþã de un
numãr proporþional de 31 – în timp ce doar Belgia, cu 10 milioane de locuitori, are 7 ambasadori.

5. Concluzii:
– În cazul statelor post-sovietice, punctele de dependenþa de Rusia citate
mai sus, au dat statelor occidentale indicatori ºi semnale pentru a stabili în
ce mãsurã o þarã este cu adevãrat dependentã sau independentã, suveranã în
termeni reali sau cu suveranitatea limitatã.
– Aceste evaluãri, precum ºi comportamentul fiecãrei þãri în relaþiile cu
instituþiile occidentale vor defini gradul de deschidere ºi de integrare, care va
fi oferit fiecãrei þãri – într-o „abordare de geometrie variabilã“.
– Monitorizarea ºi evaluarea continuã: parametri vor fi studiaþi în timp, cu
actualizãri despre evoluþia din fiecare þarã. Durabilitatea este o parte a evaluãrii ºi deciziei.
– Contiguitatea geograficã va juca un rol major. Fiecare þarã va fi judecatã
în funcþie de propriile merite, dar fiecare politicã se va adresa unui grup de
þãri. Douã þãri ar putea profita de aceastã abordare: Republica Moldova –
dacã modificãrile îi permit sã fie inclusã în pachetul Balcanilor de Vest (ºanse
limitate) sau dacã modificãrile politicilor pro-europene sunt sustenabile ºi
Ucraina, datoritã greutãþii sale strategice ºi importanþei pentru Occident, dar
în funcþie de apetitul intern pentru reforme ºi independenþã.
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III. Dupã rãzboiul ruso-georgian are loc
schimbarea naturii relaþiilor internaþionale?

În afara evaluãrilor curente a cadrului mediului internaþional de securitate
nu poate fi ignoratã o situaþie mai profundã care pune sub semnul întrebãrii
nu numai situaþia ºi schimbarea acestuia, ci chiar schimbarea mai profundã
a naturii relaþiilor internaþionale, a regulilor, normelor, tipologiei actorilor, a
mecanismelor de acþiune ale acestora ºi scopurilor în cadrul internaþional.
Care ar fi premizele de la care putem pleca pentru a vorbi despre 8 august
2008, ziua invadãrii Georgiei de cãtre Rusia, dar ºi a deschiderii Jocurilor
Olimpice de Varã de la Beijing, drept un nou 11 septembrie 2001, precum ºi
despre schimbarea naturii relaþiilor internaþionale?
1. Argumente pentru

Argumentele pro ar fi câteva precedente ce ar aºeza situaþia într-o posturã
comparabilã cu cea dinaintea Rãzboiului Rece. Cum conflictul din Georgia
se înscrie în rândul rãzboaielor hegemonice, în ciuda tentativelor de a crea
aparenþa unei alte tipologii de conflict, existã câteva consecinþe imediate:
– îngheþarea relaþiilor NATO – Federaþia Rusã;
– sancþionarea actorului care a tulburat sistemul, prin metode diplomatice,
secrete, de constrîngere, dar ºi prin câteva instrumente vizibile;
– miºcarea unor capabilitãþi NATO pentru protejarea intereselor Alianþei
în Marea Neagrã ºi în Georgia, precum ºi blocarea escaladãrii conflictului în
Crimeea ºi în jurul bazei Sevastopol;
– schimbãri strategice la nivel regional, consemnate de vizita Preºedintelui României Traian Bãsescu în Ucraina, Republica Moldova, Georgia,
Azerbaidjan, Turcia, cu valorizarea axei strategice Rusia – Turcia susþinutã
de România, în Caucaz; o nouã propunere de aranjament de securitate în
Caucazul de Sud, dar ºi spargerea blocadei turce la strâmtori ºi deschiderea
Mãrii Negre, în momente strategice, trupelor navale ale NATO pentru a feri
statele riverane de o confruntare directã cu Rusia ºi a echilibra raportul strategic; schimbarea condominiumului ruso-turc în Marea Neagrã într-o înþelegere multilateralã cu asumarea responsabilitãþii de cãtre toþi actorii regionali,
inclusiv România ºi Ucraina;
– reacþii dure ºi preocupãri majore ale statelor din regiune; ale statelor
CSI; ale furnizorilor de arme cãtre Georgia, ameninþaþi pe diverse canale de
purtãtori de cuvânt de rang inferior ai Moscovei – Israel, Ucraina, Turcia,
SUA, România – cu excepþia notabilã a Israelului unde ameninþarea s-a fãcut
direct de cãtre premierul rus Vladimir Putin cu vânzãri de arme Hamas-ului
ºi Hezbollah-ului, respectiv Iranului;
– tot ca efecte directe, au reieºit în prim-plan slãbiciunile sistemului de
decizie la nivelul Consiliului de Securitate al ONU, acolo unde Federaþia
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Rusã a blocat rezoluþiile ce calificau agresiunea armatã împotriva Georgiei
ºi utilizarea forþei în conflictele internaþionale;
– slãbiciunile inerente ale sistemelor de soluþionare a conflictelor îngheþate gestionate de OSCE în Osetia de Sud ºi ONU în Abhazia au dat lovituri
puternice atât celor douã instituþii, blocate de veto-ul rus în gestionarea
situaþiei de conflict în care e implicatã una dintre marile puteri din Consiliul
de Securitate, dar a subliniat ºi ineficieþa ºi formula depãºitã a sistemului
forþelor de menþinere a pãcii în spaþiul CSI, forþe ce conþin trupe ale „ambelor pãrþi“ – ale statului suverna ºi entitãþii separatiste – ºi forþe ruseºti, practic
blocând soluþionarea conflictelor îngheþate ºi acordând Rusiei poziþia unicã
de a „încãlzi“ conflictul când ºi-o doreºte, menþinând astfel o pârghie importantã asupra statului suveran ce are trupe ruseºti de menþinere a pãcii pe
teritoriul sãu;
– blocajele de naturã instituþionalã ale UE în materie de politicã externã
au fost subliniate, deopotrivã, de sistemul greoi de luare a deciziilor prin
consens ºi cu vacanþa instituþionalã europeanã din luna august. Aceste slãbiciuni pot fi ºi trebuie revizuite, dar UE este ºi beneficiara principalelor oportunitãþi: utilizarea PESA în conflictele îngheþate, ca forþe de menþinere a
pãcii ºi mecanism de reglementare a conflictului; rolul preºedinþiei franceze
în oprirea focului, cu slãbiciunile de rigoare; necesitatea elaborãrii unei politici externe coerente ºi capabile, fãrã a mai vorbi de oportunitatea de a determina un consens mai rapid în faþa ameninþãrii comune;
– NATO ºi-a dovedit ºi el limitele ºi divergenþele, dar a reuºit sã ajungã
repede la un numitor comun; sã-ºi probeze rolul ºi forþa de instituþie de securitate credibilã, cu capabilitãþi importante de descurajare, care a reuºit sã
treacã repede peste divergenþe interne ºi sã ajungã la o soluþie convergentã.
ªi aici oportunitãþile sunt multiple pentru Alianþã, care-ºi probeazã viabilitatea ºi rolul în aceastã parte a lumii, precum ºi capacitatea non-violentã de
a soluþiona conflicte prin descurajarea determinatã de prezenþa sa militarã.
Oportunitatea poate fi preluatã imediat atât de scepticii ucraineni cât ºi de
„neutrii“ din Republica Moldova care pot vedea pe viu ce înseamnã Alianþa
ºi faptul cã este, în regiune, singura soluþie credibilã de securitate.
Susþinãtorii teoriei cã ne-am afla în faþa schimbãrii naturii relaþiilor internaþionale anunþã ºi Nouã Ordine Mondialã, necesarã din cauza intrãrii sistemului într-o dezordine ce conþine numeroase ameninþãri:
– nu s-a schimbat ceva major dupã rãzboiul ruso-georgian, doar cã toþii
am realizat cã NATO ºi spaþiul euro-atlantic nu au instrumentele sã facã Rusia sã urmeze o anumitã politicã ºi nici dacã s-a produs un derapaj, sã o readucã la status-quo ante. Nu existã mijloace, deci avem de a face cu o crizã a
mijloacelor la nivel internaþional;
– în acelaºi timp avem de a face cu o crizã a principiilor, o crizã moralã,
pentru cã toate regulile dreptului internaþional pe care le-a încãlcat Rusia,
Occidentul – cu semnificaþia sa largã, le-ar fi încãlcat anterior;
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– la nivelul UE ºi NATO, când se formuleazã o decizie comunã, aceasta
reflectã numitorul comun al opiniilor statelor membre, care e foarte jos, fapt
ce aratã o crizã instituþionalã majorã;
– cele trei crize sunt circumscrise crizei relaþiilor internaþionale ºi a dreptului internaþional;
– nu ar mai fi valabilã, potrivit acestui curent de gândire, nici pacea westphalianã, nici ONU cu Charta sa, nici Conferinþa de la Helsinki cu principiile
sale despre securitatea în Europa: nu mai sunt suveranitãþi egale, nu se mai
respectã regula neintervenþiei în afacerile interne, nu se mai respectã neutilizarea forþei pentru soluþionarea conflictelor, nu se mai respectã autodeterminarea doar pentru popoare, ci se extinde acest drept la minoritãþi ºi la alte
forme de identitate ciudate, actorii nu mai sunt numai statele – ci ºi grupuri,
minoritãþi, persoanele, lumea e diferitã;
– nici regulile neproliferãrii nu se mai respectã, dupã ultimul transfer de
tehnologie nuclearã de la SUA la India.
Existã douã posibilitãþi: prima ar fi încercarea de revenire la ordinea pierdutã – fapt care nu ar mai fi posibil, deoarece Conferinþa de la Helsinki, de
exemplu, nu ar mai putea avea loc ºi consensul obþinut prin compromis fãrã
ordinea bipolarã. A doua ar fi realizarea unei Noi Ordini Mondiale, sau mãcar Europene. Nu avem de a face astãzi cu un nou rãzboi rece, deºi se pot regãsi anumite instrumente, ci am avea de a face cu sfîrºitul Ordinii Unipolare
– chiar dacã nu a fost efectivã, nu a fost niciodatã acceptatã unanim ºi a fost
asumatã nuanþat chiar de cãtre SUA – ci cu o dezordine în care se utilizeazã
puterea, forþa militarã, instrumente militare, puterii sui generis, fiecare cum
vrea, fãrã reguli ºi fãrã responsabilitatea acþiunii.
De aceea ar fi necesar sã gãsim restricþii ºi reguli de utilizare a forþei, sã
nu ne lãsãm în voia sorþii utilizarea ei, ci sã participãm la elaborarea unei noi
ordini. Fireºte cã pânã la o înþelegere care sã presupunã ºi responsabilitate,
vom traversa crize, tragedii umane ºi statale. Este necesarã o conferinþã internaþionalã de reglementare a intervenþiei, situaþiei noilor actori, etc. La noua
conferinþã trebuie sã participe toþi cei interesaþi, sã decidem ce facem cu actorii non-statali – cã e vorba despre media, companii, persoane, trebuie stabilite drepturi, îndatoriri ºi responsabilitãþi. Mecanismul ar trebui sã ne dea o
soluþie de verificãri ºi echilibre.
2. Argumente contra

Existã ºi câteva argumente contra, care pledeazã pentru inexistenþa unei
rupturi la 8 august în desfãºurarea sistemului relaþiilor internaþionale. Este
vorba despre cei ce vãd capacitatea NATO ºi UE de a limita ºi stinge conflictul drept o eliminare definitivã a utilizãrii forþei, dupã aceastã experienþã,
însã argumentul se bazeazã pe varianta unei neescaladãri a conflictului în
timp în Ucraina – Crimeea ºi în Republica Moldova – Transnistria.
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În plus, în cazul în care acceptãm neescaladarea în disputa geopoliticã
ruso-americanã sau Rusia – NATO, utilizarea forþei cu repetiþie sau a altor
tipuri de instrumente de cãtre Moscova pentru reafirmarea poziþiilor sale de
hegemonie în regiune sunt semnale clare ale unei schimbãri de paradigmã ºi
a unei perioade de instabilitate ºi conflict pânã la o reaºezare a raporturilor
instituþionale în relaþiile internaþionale, care sã reflecte atât raportul curent de
forþe cât ºi voinþele ºi aspiraþiile Rusiei de a reveni în prim plan.
În orice caz, noi opinãm asupra faptului cã Occidentul – atât SUA, cât ºi
NATO, UE sau statele individuale – dar ºi ceilalþi actori internaþionali au
conºtientizat ameninþarea pe care o reprezintã Rusia la adresa pãcii ºi stabilitãþii sistemului actual, în condiþiile revizionismului afirmat ºi al punerii în
discuþie a poziþiei sale de superputere, precum ºi a utilizãrii forþei pentru a
obþine recunoaºterea unor drepturi arogate în spaþiul post-sovietic. Mai mult,
considerãm cã sistemul internaþional se miºcã spre o nouã perioadã de turbulenþã, suprapusã celei introduse de actorii non-statali pe format asimetric,
dupã 11 septembrie, o turbulenþã ce reintroduce conflictul deschis ºi utilizarea forþei între actorii cu capabilitãþi militare majore, motiv pentru care abordarea Rusiei va fi multifaþetatã, cu paliere de comunicare ºi cooperare, cu
paliere de competiþie ºi cu paliere de confruntare ºi conflict.
Pentru toate aceste paliere fiecare actor major va dezvolta formule ºi instrumente adecvate de abordare a Rusiei, astfel cã în „cutia cu unelte“ ale
actorilor importanþi se vor afla toate categoriile de instrumente valabile în
abordarea Rusiei pe diferitele paliere. În aceastã nouã aºezare a tablei de GO,
fiecare piesã pre-poziþionatã îºi va avea importanþa ei ºi va reprezenta o plus
valoare pentru aliaþi ºi parteneri, astfel cã orice piesã îºi va dobândi utilitatea
ei într-un anumit palier de abordare a Rusiei.
Mai mult, aceastã perspectivã va duce cu certitudine la nevoia de coerenþã
decizionalã, instrumentalã ºi instituþionalã atât în relaþia transatlanticã – care
ar trebui sã-ºi acopere, cu aceastã ocazie ºi cu cea a summitului NATO de la
Lisabona, ultimele crãpãturi, cât ºi în cadrul NATO ºi UE. Introducerea unei
politici externe comune a Uniunii ºi a unei Apãrãri capabile ºi consistente cu
cea a NATO devin stringenþe conºtientizate de cele douã instituþii.
ªi în cazul exacerbãrii ºi întinderii conflictului, spirala escaladãrii poate
duce la conºtientizarea acestei situaþii de existenþã a unui competitor major
ce a ieºit din sistem ºi care trebuie îndiguit, limitat în acþiuni ºi readus într-o
formulã de stabilitate. Deci ultimele consecinþe ale acestei „schimbãri de
sistem“ sau chiar a naturii sistemului internaþional sunt greu de identificat ºi
e prea devreme, oricum, sã facem evaluãri cu ºansã de verdict final.
Teza potrivit cãreia nu ar exista o schimbare a Ordinii Mondiale, mai susþine cã natura relaþiilor internaþionale este aceeaºi, magnitudinea schimbãrilor se rezumã la simpla schimbare prin transformare ºi nu avem de a face
cu o revoluþie, cu o modificare de tectonicitate mare care sã afecteze întregul
sistem, ci doar cu schimbãri ce menþin aceleaºi reguli ºi aceiaºi actori: mai
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mult, concluzii inflamatorii privind schimbarea naturii relaþiilor internaþionale ar fi formulate de dragul mass-mediei, care îºi bazeazã totul pe audienþã
ºi publicitate, deci nu neaparat pe adevãr. Dacã nu e sânge, nu se transmite,
deci de aceea se mediatizeazã excesiv schimbarea Ordinii Mondiale, prãbuºirea fostei ordini mondiale, schimbarea naturii relaþiilor internaþionale.
– Existã schimbãri, chiar structurale, schimbãri ai actorilor majori, dar se
miºcã dupã aceleaºi reguli – cu aceleaºi raþiuni ºi au aceleaºi principii – cooperare, competiþie ºi conflict/confruntare ca parte a jocului.
– Lumea rãmâne westphalianã, în care principalii actori sunt statele, care
fac cât le permite propria puterea, sunt îndreptãþire sã ducã acolo ºi dreptul
internaþional care îºi aflã fondul ºi originea în ceea ce fac marii actori.
– Rusia îºi doreºte reaºezarea statutului sãu de putere strategicã, nuclearã,
politicã, militarã.
– SUA îºi rearanjeazã ºi ea puterea, dar unipolarismul a murit la mijlocul
anilor ’90 – dacã a existat vreodatã. ªi în cazul rãzboaielor din Golf, precum
ºi în Afghanistan a fost vorba despre participarea unei largi coaliþii, deci
orice dorinþã de exacerbare a unui unipolarism este respinsã de toatã lumea,
de Statele Unite în primul rând, care nu-ºi doresc ºi nu ºi-au dorit niciodatã
o asemenea responsabilitate.
– Statele continuã sã relaþioneze unele cu altele prin prisma naturii puterii
ºi a capabilitãþilor proprii.
3. Modificãri ale noilor strategii de securitate

Fireºte cã nimeni nu are timp pentru ca teoreticienii sã descopere sensul
ºi rãspunsul la întrebarea dacã avem de a face cu o schimbare a naturii relaþiilor internaþionale odatã cu rãzboiul ruso-georgian. Pragmatic ºi obiectiv, statele ºi actorii de securitate au drept formã de reacþie o revizuire a strategiilor
de securitate pe baza unui model de abordare care se impune în logica evaluãrii ºi planificãrii occidentale. Astfel, noile strategii trebuie sã ia în calcul
coexistenþa modelelor, a interpretãrilor ºi concepþiilor concurente, în aºa fel
încît sã poatã preîntâmpina reacþiile bazate pe o altã teorie. În consecinþã,
considerãm valabile urmãtoarele teorii consistente între ele:
1. Lumea este unipolarã, din punctul de vedere al securitãþii ºi din punct
devedere militar. Aici superputerea incontestabilã este SUA, care a investit
în mai bine de 10 ani dublul faþã de suma bugetelor militare ale tuturor statelor lumii în cheltuieli de cercetare ºtiinþificã ºi tehnologicã de naturã militarã.
Lumea este unipolarã ºi din punctul de vedere al valorilor ºi modelului spre
care aspirã toate statele, democraþia liberalã fiind definitorie pentru Occident
– în care intrã SUA ºi Europa, dar ºi Japonia, Australia sau Coreea de Sud ca
state ce au îmbrãþiºat acelaºi pachet de valori ºi sunt deþinãtoarele unui nivel
de dezvoltare ºi de viaþã deosebit, spre care aspirã toate celelalte state.
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2. Lumea este uni-multipolarã, cu periferie anarhicã. Uni-multipolarã
deoarece SUA nu acþioneazã în sine ca superputere ci bazându-se pe o serie
de puteri regionale, în plus, pentru cã Occidentul în sine este foarte multipolar ºi neuniform ca formule de soluþii concrete ºi opþiuni în chestiuni concrete. Tocmai democraþia internã ºi cea din organismele ºi instituþiile create fac
multipolarismul Occidental.
3. Lumea este în post-tranziþie ca forþã de instabilitate. Aceastã tezã
susþine cã, în fapt, tranziþia s-a încheiat, ceea ce avem acum este o situaþie finalã post-tranziþionalã care este instabilã, este o societate de risc cãreia i s-au
adaptat un numãr mare de cetãþeni, în special tineri pânã în 40 de ani, care
nu se mai leagã de bunuri imobile angajându-se la credite pe termen lung,
care nu-ºi asumã identitãþi ºi loialitãþi perene ci doar pragmatice ºi momentane, care locuiesc în chirie, îºi iau lucruri de consum pentru perioada necesarã – pe care le schimbã foarte repede –, care sunt gata sã schimbe peste
noapte locul de trai ºi locul de muncã fiind adaptabili în noul mediu mai
sigur ºi mai profitabil unde au ajuns, adevãraþi cetãþeni globali care nu sunt
afectaþi de criza creditelor pentru cã nu-ºi doresc case, nu se leagã de lucruri,
sunt foarte activi ºi mobili, ºi se duc în spaþiile cele mai ofertante pe douã coordonate: minimum de risc sau maximum de oportunitãþi, în funcþie de caracterul propriu. Pentru cei mai degrabã familiºti ºi care privesc starea de
securitate drept condiþie de viaþã, ei se miºcã spre zonele cu minimum de
risc. Cei aventurieri, pragmatici ºi înclinaþi spre cãutarea câºtigului maxim,
se îndreaptã spre zonele cu maximum de oportunitãþi, nu neaparat ºi cele mai
sigure. Aceastã nouã categorie influenþeazã fundamental securitatea oricãrui
stat al lumii, actor realist chemat sã se adapteze unei lumi post-moderne.
Considerarea celor trei moduri de a privi lumea sunt necesare pentru a
putea crea o strategie adaptabilã situaþiei contemporane. Evident cã în sistem
coexistã ºi actori de generaþia a doua – lumea bipolarã – care-ºi orienteazã
toatã realitatea dupã modelul bipolar, fapt ce-i condamnã la situaþii în care
nu mai înþeleg nimic ºi nu ºtiu sã reacþioneze. Asta deoarece judecata nu se
mai face maniheist, dihotomic, în douã blocuri, în alb ºi negru, ci se face pe
diverse niveluri care, în funcþie de interesele în discuþie, duc la schimbarea
alianþelor ºi a taberelor opuse pe fiecare temã sau subiect în parte – reflex
direct al democratizãrii lumii contemporane dar ºi a pragmatismului împins
la extrem al statelor, chemate sã satisfacã nevoile propriilor cetãþeni. Tot în
lumea contemporanã nu putem sã contestãm nici coexistenþa ºi a unor actori
de generaþii anterioare, protostatali, structuri pseudostatale bazate pe clanuri,
familii extinse ºi alte rãdãcini dinaintea formãrii popoarelor sau a naþiunilor,
care nu au ajuns încã în modernism. Aceastã realitate existã în special în
Africa, dar ºi în unele regiuni ale Asiei sau chiar în America Latinã. Modul
de abordare de cãtre un stat sau de cãtre întreaga comunitate internaþionalã a
fiecãruia dintre actori ºi a fiecãrei teme trebuie sã þinã cont de stadiul de
dezvoltare ºi percepþiile actorului în cauzã.
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7. UNIPOLARITATE VERSUS MULTIPOLARITATE.
PUTERI EMERGENTE ªI RECONFIGURAREA
RAPORTURILOR DE FORÞE PE SCENA GLOBALÃ.
CONFLICTELE SECOLULUI XXI*

Intro

Analiza a fost solicitatã ca punct de vedere al României, ca viziune româneascã (întemeiatã pe literatura de specialitate ºi dezbaterile internaþionale în
domeniu) cu miezul de interese pe care-l putem desena pentru perspectiva
þãrii noastre. Tema a fost conturatã în termenii formulaþi de solicitant ºi utilizând conceptele respective, într-o formã relativ strictã, cu tentaþia unui studiu prospectiv. Am preferat sã aºezãm în prim plan un text sumativ, de elemente condensate ºi concrete, într-o formã ce poate fi lecturatã lesne, urmând ca în anexe sã aºezãm dezvoltãrile conceptuale ºi elementele specifice
elaborate.
Am preferat, de asemenea, sã lãsãm la dispoziþia solicitantului ºi componenta mai largã de studii ale Centrului pentru Prevenirea Conflictelor ºi Early
Warning Bucureºti subsumate subiectului, considerând cã multitudinea de
idei ºi abordãrile diverse pot ajuta la îmbogãþirea rezultatului final dorit pe
fiecare tronson în parte. Ideile nu se regãsesc neapãrat complet în formula
sinteticã prezentatã în cele ce urmeazã, ca studiu sumativ, dar considerãm cã
utilizând aceastã variantã avem pe de o parte un studiu coerent la început,
fãrã bogãþia de surse ºi trimiteri de facturã academicã pe care le regãsim în
anexe, pe de altã parte nu ºtirbim nimic din abundenþa de idei ºi opþiuni complementare argumentate menþinând anexele într-o formã genuinã, academicã
ºi acoperind o paletã mai largã de idei ºi opþiuni.
Considerãm, de asemenea, cã în viitorul apropiat – ne aflãm deja într-o
formã incipientã a unui asemenea trend – gradul de tectonicitate pe scena internaþionalã va fi atât de mare încât fenomene rare, fenomene imprevizibile,
crize suprapuse, care se potenþeazã reciproc ºi pot da naºtere la catastrofe –
în sensul lui Rene Thom, a unor fenomene imprevizibile ºi greu de gestionat
– devin tot mai probabile ºi mai prezente astfel cã decidenþii vor avea din ce
în ce mai multe dificultãþi în a decripta delimitãrile ºi efectele fiecãreia dintre
crizele suprapuse. Tangajul la care va fi supusã lumea, în special statele europene ºi mai ales cele din Europa Centralã ºi de Est, va fi suficient de mare în
talazurile lumii în schimbare, ca efect al competiþiei globale, reformelor ºi
————————

* Studiu prezentat unui beneficiar de consultanþã – instituþie de decizie de prim rang în politica
externã, de securitate ºi apãrare a României la 21 septembrie 2011. Parte asumatã ca fiind publicã. Prezentatã în cadrul conferinþei internaþionale organizatã de European Centre for Energy and Resource
Security (EUCERS), King’s College, „The Future of EU External Policy: Engaging with Partners
Beyond our Borders“,18 ianuarie 2012, Londra.
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imploziei valorilor cunoscute, dar ºi al lipsei referenþialului moral, pe care
nici religiile mari nu-l mai pot oferi, încât unica soluþie pentru a evita atomizarea, segregarea societãþii, dispariþia solidaritãþii ºi a coeziunii societale este
exact aceea de a gãsi formulele pentru menþinerea societãþii împreunã ºi spiritul comunitar prezent.
Statele ºi societãþile ce vor reuºi sã treacã peste acest moment într-o coeziune cu propriile comunitãþi ºi nu în formatul „fiecare pentru sine“ vor deveni viitorii centrii de coagulare ºi aglutinare a formulei de organizare internaþionalã a viitorului, în timp ce spaþiile în care consumerismul pragmatic
rapace ºi mercantil va duce la zone comunitare virane, cu indivizi autonomi
nesolidarizaþi, vor oferi spaþii de oportunitate pentru zonele comunitare vecine. Mai mult, statele vor juca un rol din ce în ce mai mic nu pentru cã vor
dispãrea sau îºi vor pierde rolul, ci pentru cã relevanþa lor va scãdea. Deja nivelul relaþional la dimensiune statalã trebuie dublat, pentru consistenþã ºi
relevanþã, de o formulã coerentã de cooperare pe aceleaºi dimensiuni întãrite
la nivelul societãþii, mergând pânã la nivelul de jos, la firul ierbii, pentru ca
relaþiile sã fie sustenabile ºi mai ales relevante.
Spunem aici cã nivelul clasic, statal, va fi dublat de unul a cãrui relevanþã
va da substanþã acordurilor la acest nivel sau le va aneantiza ºi anula, respectiv relaþiile reale ale societãþilor în profunzimea lor. Nivelul 2 ºi 3 al diplomaþiei va juca un rol esenþial ºi prevalent, iar formulele vor fi cu atât mai
sustenabile ºi coerente cu cât decizia va fi rezultatul sintezei nivelurilor unu
– oficial, doi – societal, academic, de expertizã ºi organizaþii ale societãþii
civile ºi trei – firul ierbii, administraþii locale ºi indivizi. Deciziile impuse de
nivelul unu, oficial, sau necorelate cu realitãþile de la nivelurile doi ºi trei vor
eºua, iar societãþile care vor reuºi sã treacã la acest nivel al democraþiei vor
avea câºtig de cauzã pe termen mediu.
Impactul este major la nivel intern, coeziunea ºi organizarea societãþilor
ºi a formulelor de luare a deciziilor vor determina capacitatea de a face faþã
crizei complexe de generaþia a treia – economicã, politicã, de leadership, de
organizare, moralã, culturalã etc. – ºi acesta va constitui premisa valorificãrii
oportunitãþilor imediate ale acestor momente. De aceea, dincolo de premisele ºi acordurile substanþiale pe termen scurt ºi mediu care sã ajute la valorificarea tuturor relaþiilor actuale ºi a instrumentelor oferite de structurile lumii
curente, trebuie întãrite propriile societãþi, coeziunea societalã ºi elementele
identitare, într-un cuvânt securitatea societalã, pentru a putea face faþã valurilor schimbãrii ºi crizelor ce se aratã la orizont.
E motivul pentru care am inclus, într-o schiþã, câteva elemente de construcþie internã ºi prioritãþi ce trebuie însã elaborate ºi dezvoltate mai departe. Ele nu constituie neapãrat subiectul evaluãrii, dar sunt obligatorii a fi
jucate în spaþiul public pentru ca dezbaterea pe aceste teme sã degaje soluþii
care sã ducã la recompunerea unitãþii societãþii, referenþialului de valori, referinþelor morale, pentru reaºezarea societãþii pe criteriile profesionale ale
normalitãþii ºi bunului simþ.
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Pentru studiile prospective, existã douã modalitãþi cunoscute de abordare,
cu rafinãri ºi extrapolãri multiple. Prima variantã este cea a trendurilor, respectiv a evaluãrii situaþiei ºi pregãtirii soluþiilor ºi reacþiilor bazându-ne pe
direcþii de evoluþii cele mai probabile, previzibile, cu elemente cunoscute ºi
pe baza regulilor repetitive ale acþiunilor ºi reacþiilor jucãtorilor de pe scena
politicã internaþionalã, raþional ºi, în mare, anticipabil. Cea de a doua variantã presupune salturi ºi distanþe mai mari în timp încât studiile prospective
încearcã sã înglobeze gândirea necuprinsului (thinking the unthinkable, în
formula clasicã). Ea se realizeazã prin colecþii de idei, brainstorming, filtre
de calitate ale grupului de expertizã avizat ºi, ulterior, decantarea acestui
proces în formule de evoluþii la distanþe medii ºi lungi.
Erorile de model sunt importante. În cazul celei de a doua variante, existã
ceea ce numim „aberaþiile naturii“ care rãstoarnã previziuni ºi trenduri la termene atât de lungi (vezi naºterea inexplicabilã de bãieþi dupã al doilea Rãzboi Mondial ºi reechilibrarea de gen rapidã a lumii dupã debalansarea din
timpul conflagraþiei mondiale, ajungându-se la formule ºi raportul natural de
51% femei la 49% bãrbaþi) încât eroarea e comparabilã cu rezultatul, de unde
ºi concluzia probabilisticã a faptului cã orice rezultat e posibil în egalã mãsurã cu viitorul desenat. Aºezarea pe acest model permite însã cartografierea
direcþiilor de gândire ºi spaþiilor de niºã pe care se va apãsa în cercetarea ºi
cunoaºterea pe termen mediu ºi lung, deci rezultatul descris e mai puþin irelevant decât pare ca rezultat al statisticii.
Erorile de model în primul caz sunt cu atât mai mici cu cât situaþia de la
care plecãm e mai stabilã ºi intervalul de prognozã este mai scurt ºi cu cât
perioada de traversat are o evoluþie mai linã ºi constantã. Din pãcate, suntem
într-un moment istoric în care, dupã cum spuneam, gradul de stabilitate e redus ca urmare a prãbuºirii sistemului bipolar ºi declanºarea crizei formulelor
controlate de integrare regionalã, iar criza economicã forþeazã limitele sistemului ºi introduce variabile discontinue, de unde ºi relativul haos pe care
pare cã-l trãim. Va trebui sã ne obiºnuim cu aceastã perspectivã în care instabilitatea ºi crizele, fenomenele improbabile, surpriza strategicã ºi lucrurile la
care nu ne-am gândit vor avea loc tot mai des, astfel cã singurul referenþial
este în noi, în familia refãcutã ºi regãsitã, în comunitatea reconstituitã, ierarhizatã natural pe baze profesionale ºi morale, coezivã ºi solidarã, ca efect al
pornirilor umanitare interne, al simþului ºi nevoii de afirmare ºi a identitãþii
de grup. Sau, din contra, referenþialul va fi spulberat zilnic ºi va determina
nevroze personale, anomie, destructurare instituþionalã, delegitimare ºi decredibilizare, vulnerabilitãþi masive în faþa noilor instrumente de dominaþie
ºi putere, de influenþare ºi control, de provocare ºi captare a atenþiei, timpului, minþilor ºi de redesenare a voinþelor individuale.
În consecinþã, propunem un model de evoluþie pe termen scurt, cu alonjã
medie, în care folosim metoda trendurilor de evoluþie, la care adãugãm o des-
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criere a celor mai probabile tipuri de conflicte, dar ºi un inventar de fenomene improbabile, rare (black swan events) ºi neaºteptate (unthinkable) care
pot altera continuumul trendurilor chiar ºi în aceastã direcþie. Nu folosim
dimensiunea ºi instrumentul scenariilor alternative, care poate s-ar preta într-o asemenea întreprindere, din cauza complexitãþii instrumentarului, al matricei intersectate ºi a timpului scurt avut la dispoziþie pentru aceastã evaluare.
1. Unipolaritate versus multipolaritate.
Multipolaritate versus multilateralitate

Am preluat aceastã componentã a subiectului de dezvoltat din formularea
temei solicitate, deºi considerãm cã abordarea realã trebuie sã fie mai rafinatã. Astfel, raportul este nu în sânul structurii sistemului, unipolaritate –
multipolaritate, cât în comportamentul actorilor din sistem, al celor
relevanþi ºi mari, dar din ce în ce mai mult ºi a celor mai mici dar ambiþioºi
ºi excesiv de voluntari, care s-ar traduce în termenii unilateralism – multilateralism.
Din punctul de vedere al structurii sistemului, considerãm cã evaluarea a
fost deja fãcutã. În studiul despre „O periodizare a istoriei contemporane a
conflictelor“ din cadrul Cursului „Terorismul, un actor global“(2001) publicate în numãrul 1–3 al Revistei Historia, 2001, am elaborat formula ºi argumentele temei pe care le reluãm succint aici: momentul prãbuºirii bipolarismului (considerat 1989, cãderea Zidului Berlinului; sau 21 august 1991,
Puciul de la Moscova; sau 31 decembrie 1991 – 1 ianuarie 1992, desfiinþarea
Uniunii Sovietice) a dus sistemul într-o perioadã de tranziþie, pe care însuºi
hegemonul din sistem a definit-o drept uni-multipolarism, nedorind, chiar
din acel punct, sã-ºi asume elemente de unipolarism clasic. Etapa pânã la 11
septembrie 2001 (WTC, considerat punctul de intrare în faza conflictelor de
generaþia a treia, globale, între actori globali – SUA ca actor global ºi Terorismul, un actor-reþea nestructurat, challenger global) a fost definitã de noi
drept „uni-multipolarism cu periferie anarhicã“.
Structura sistemului presupune un actor „primul inter pares“, SUA, superputerea rãmasã, sprijinit (sau pasând responsabilitãþi regionale) de actori
puteri relevante,, cu capabilitãþi ºi alonjã limitatã, dar ºi o periferie „fãrã stãpân“, acolo unde URSS-ul prãbuºit nu mai avea capacitatea de a juca rolul
de superputere iar absenþa „duºmanului“ (vezi eseul lui Pascal Brukner,
„Cum sã trãieºti fãrã duºmani“, dar ºi declaraþia lui Mihail Gorbaciov la întâlnirea cu Ronal Reagan, menþionatã în Memorii ºi în NS Graciov, „Naufragiul lui Gorbaciov“, „Am sã va fac cel mai mare rãu: am sã vã las fãrã duºman“), a dus la absenþa ordinii ºi dependenþei, raþiunii ideologice care menþine vechi conflicte îngheþate sub control, pe baza unei „raþiuni superioare“
a confruntãrii capitalism–socialism, de unde izbucnirea celui mai mare val
de conflicte violente din istoria contemporanã, soldate cu dispariþii de state,
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dezintegrarea URSS-ului ºi a fostei Iugoslavii, rupturi în statele slabe pe linia
decolonizãrilor bruºte.
Evaluarea noastrã este cã ne aflãm asumat în contextul unei lumii unimultipolare, cu o periferie mai aºezatã ca acum 20 de ani, dar cu niveluri
variate de relevanþã a actorilor în funcþie de domenii. La nivel militar, al
cercetãrii ºi tehnologiei, al producþiei de idei, al inventivitãþii, SUA rãmâne
primul inter pares ºi dominã, pe o perioadã previzibilã, aceste domenii, deºi
ecartul scade faþã de ceilalþi actori cu relevanþã regionalã, unii cu pretenþii
globale, de superputere, sau de putere regionalã dar în „toate regiunile lumii“. La nivel economic relaþia este încã discutabilã, ea se situeazã între
ipotezele Chinei dominante care preia ºtafeta ºi un stat american care are cea
mai mare capacitate de adaptare în sistem, cea mai mare experienþã, datorii
enorme dar cu o structurã sãnãtoasã (alãturi de Japonia ºi chiar Marea Britanie), cu creditori interni ºi instrumentul monetar solid ºi controlabil, cu Federal Reserve sub forma unei bãnci centrale private ºi forþa de a da tonul la
nivel global, poate cu mai puþinã legitimitate ºi putere ca altãdatã.
Considerãm cã SUA va petrece 10 ani de penitenþã în sistem, nu va putea
fi ignoratã ºi va fi la fel de influentã economic ºi financiar – pe seama prãbuºirii Euro ca monedã de referinþã ºi a neacceptãrii de cãtre China a regulilor
jocului ºi a responsabilitãþii pentru transformarea yuanului în monedã globalã. Nu credem cã statul chinez, cu dificultãþile structurale proprii ale economiei, va avea forþa sã depãºeascã vulnerabilitãþile interne, sã schimbe
leadership-ul, sã menþinã liniºtea la nivel social ºi sã absoarbã creºterea demograficã ºi, în acelaºi timp, sã preia ºtafeta economic. Alte detalii la evaluarea mai jos, la nivel de actori.
Dacã este sã discutãm relaþia multilateralitate – unilteralitate, aici tema
e mai amplã. Ca sã rezumãm, discuþia þine de capacitate ºi comportament:
capacitatea unor actori de a proiecta forþa ºi de a se implica în situaþiile din
anumite zone ale globului, selectiv, în funcþie de propriile interese – s-a vorbit despre cazul Irakului, când SUA a declanºat acþiunea pe baza interpretãrii
juridice a hotãrârilor Consiliului de Securitate din 1991-1992 ºi urmãtoarele,
în primul rãzboi din Golf, pentru cã nu a putut obþine o nouã rezoluþie a Consiliului de Securitate în 2003, ºi a plecat în campania din Irak la schimbarea
lui Saddam Hussein fãrã sprijinul chiar ºi al partenerilor europeni, fãrã a þine
cont, deci, de o hotãrâre luatã în comun. Subiectul se poate extinde ºi la nivel
regional, unde aceleaºi decizii unilaterale au determinat acþiunile în conflictele îngheþate sau soluþii voluntariste în alte intervenþii.
Dacã este sã descriem temele din sfera acestei dezbateri, ele se situeazã
între responsabilitate globalã legatã de poziþie globalã de primul inter pares
în sistem – de ce nu intervenþie egalã ºi în Somalia, sau în alte locuri mai
puþin interesante decât Irak sau Libia; la condiþii ºi situaþii egale – sau de implicare în conflicte violente, la nivel global sau regional, de cãtre actori diverºi, fãrã a consulta comunitatea internaþionalã sau ceilalþi actori statali implicaþi, ignorând regulile consacrate ale dreptului internaþional, pe baza unor
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interese particulare neagrementate cu ceilalþi actori din sistem, pentru simplul motiv cã „pot sã o fac ºi ceilalþi nu mã pot împiedica sã o fac“. În fine,
cel de-al treilea element al dezbaterii, care deja implicã ºi replica pretinsului
actor cu comportament unilateral – reflectorul se îndreaptã spre SUA, dar
e valabil, la scarã largã, ºi în cazul comportamentului Rusiei sau al Chinei,
mai recent, în vecinãtatea sa, ba chiar ºi altor state mai mici în alte situaþii,
de exemplu Danemarca la reintroducerea controalelor Schengen, Olanda la
veto-ul iniþial singularizat pentru admiterea României ºi Bulgariei în
Schengen etc.
Deci discuþia de fond se duce aici la nivelul transatlantic SUA – statele
europene, cu dimensiunile „noi plãtim, voi interveniþi, de ce nu ne întrebaþi
ºi nu þineþi cont de noi“ ºi replica conchisã dupã rãzboiul din Libia – „participaþi, asumaþi-vã costuri în capabilitãþi (cã nu se poate susþine un „rãzboi
lung“ fãrã noi), victime ºi morþi, combatanþi, reducerea creºterii economice
ºi relansarea balansatã a economiei dacã vreþi sã aveþi acces la decizie ºi
control“. Apoi discuþia variazã ºi pe dimensiunea Moscova – Washington,
cu componente propagandistice puternice – cu Rusia acþionând liberã ºi fãrã
opreliºti în „zona de interese strategice“ dar solicitând SUA sã fie consultatã
pe orice temã, în caz contrar parteneriatul clamat este acuzat a nu fi unul real.
Cea de-a treia discuþie în cadrul secvenþei subsumate temei se gãseºte în sânul ONU, acolo unde lipsa reformei organizaþiei cerute de realitãþi ºi schimbarea sistemului relaþiilor internaþionale – care a scos eticheta de „comunitate internaþionalã“ de la Naþiunile Unite ca formulã organizatoricã, ea migrând spre G7, G7+1, G8, mai nou G20 – în timp ce se tot manifestã pretenþii
fãrã acoperire ale altor state ca decizia sã se ia doar în Consiliul de Securitate
sau în plen ºi nu în alte structuri paralele, acolo unde aceastã decizie primeºte
eticheta de „unilateralã“.
Astãzi considerãm, din ce în ce mai puþin, cã unilateralismul ar fi un apanaj al SUA, al primus inter pares din sistem, el fiind mai degrabã îmbrãþiºat,
în condiþii specifice, de Franþa, Marea Britanie, Rusia, China, precum ºi de
alþi actori mai mari sau mai mici cu portanþã localã în lume. Iar fenomenul
s-ar putea adânci ºi multiplica, în perioada viitoare, ca tendinþã.
2. Puteri emergente ºi reconfigurarea
raporturilor de forþe pe scena globalã

Dupã cum spuneam, existã o formã de reconfigurare a raportului de forþe
pe scena globalã, dar ea are relevanþã mai mare în esenþa lui, în natura sistemului, multiplicarea actorilor ºi secvenþializarea suprapusã a relaþiilor pe
cele trei niveluri – stat (instituþional), societate (comunitar, grupuri mari), indivizi (firul ierbii, administraþii locale ºi cetãþeni) – ºi mai puþin în termenii
raportului de forþe între actorii consacraþi.
Astfel, în afara unei scãderi de ecart între primum inter pares (care nu-ºi
asumã, cum nu ºi-a asumat vreodatã, hegemonia ºi responsabilitatea globalã
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ºi totalã, ci doar una secvenþialã ºi ierarhizatã), situaþia va rãmâne tot în termenii actorilor regionali consacraþi mari, cu diverse dinamici ºi trenduri
posibile. În plus, multiplicitatea actorilor va menþine reþelele (terorismul)
ca ameninþare, dar ºi formule structurate divers, non-statal, cu elemente de
putere diferite, de la fonduri cu care vor concura statele, la produse ºi resurse
de un anumit tip, la componenta de apã, hranã, la dominaþie în spaþiul virtual
ºi alte spaþii cu impact asupra vieþii curente, sau la formule de reþele de socializare aglutinante transnaþional ºi comunitarizante global ºi virtual, pentru a
completa spaþiul lãsat gol de comunitãþile reale ºi societãþile statelor existente.
Toate acestea vor dubla ºi submina dimensiunea statalã, concurând-o la
capitolul legitimitãþii, încrederii ºi captãrii atenþiei, timpului ºi controlului
minþii celor „agãþaþi“. De la convertiþi la forme jihadiste ale Islamului ºi formule ciudate ale unor noi religii ºi culte la coagulãri de interese pe cele mai
diverse produse de concepþie ºi idei, lucrurile vor multiplica ºi suprapune
identitãþi, loialitãþi ºi interese ºi vor afecta natura puterii ºi a conflictelor viitorului.
Dacã e sã ne referim la trendurile actorilor existenþi, SUA va rãmâne o
putere cu toate atributele, cum subliniam mai sus, cu o perioadã de hiatus dar
care nu credem cã va crea un spaþiu suficient de oportunitate pentru a putea
fi, cu adevãrat, depãºitã chiar ºi numai în termeni economici. Ceea ce nu va
însemna cã încleºtarea va fi mai puþin puternicã ºi canalizatã doar în acest
spaþiu.
China vine din urmã cu imagine, cu forþã economicã, cu opþiuni ºi descoperiri militare care o propulseazã spre ambiþia de a reclama alte dimensiuni
de putere ºi poziþii. Totuºi China a refuzat formatul G2 cu SUA ºi responsabilitãþi globale, a respins o întindere militarã – foarte probabilã, totuºi, spre
a proteja vaste resurse în spaþii la distanþã strategicã – care sã dubleze interesele economice, pe care nu le-a ascuns nicicând. Deþinãtoare a unor resurse
financiare enorme, China are o economie nesãnãtoasã, suspendatã pe un numãr de incongruenþe ºi goluri constitutive ce pot crea vulnerabilitãþi ºi da
naºtere la cutremure globale de naturã economicã, de magnitudinea ºi consistenþa unor fenomene neaºteptate ºi rare.
Astfel, China are un fond de stabilizare financiar enorm, pe care nu-l
poate plasa decât în spaþiul datornicilor nesolvabili – state, dar ºi în propria
fragilitate – datoriile municipale ºi regionale fiind de dimensiuni mari ºi
nesustenabile, iar rata de creºtere economicã prognozatã devine incapabilã sã
susþinã creºterea demograficã. Dimensiunea bulei imobiliare chineze este
estimatã la 1000 de ori bula imobiliarã din Dubai, iar spargerea sa poate antrena cataclisme financiare ºi economice majore, cu reverberaþii mondiale
neaºteptate. Mai mult, schimbarea de leadership ºi generaþie în conducerea
Chinei, în 2013, e suficient de departe pentru a putea fi gestionatã pe deplin
trecerea spre noua formulã de conducere fãrã tangaje majore.
Menþinem ca probabilã ºi varianta unei provocãri militare a SUA în Asia
de Sud Est, prin angajarea spaþiilor disputate cu Vietnamul, Indonezia, Fili-
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pine sau Japonia chiar. Formula test ºi de repoziþionare poate avea relevanþã
simbolicã, iar o eventualã abþinere ºi inapetenþã a SUA – cum e manifestatã
de administraþia Obama, dacã aceasta va supravieþui pe aceleaºi coordonate
într-un nou mandat – ar putea determina, cu adevãrat, schimbãri de aºezare
a reflectoarelor ºi unghiurilor pe dimensiunea simbolicã, poate nu neapãrat
pe cea de putere realã, dar efectul de antrenare ar fi major, astfel, spre o lume
sino-centricã.
Rusia rãmâne în situaþia bolnavului, dar cu capacitate de regenerare enormã dupã dezastre, cu resurse importante materiale ºi cu o capacitate majorã
simbolicã, de propagandã ºi de construcþie a aparenþelor. Însã Rusia e prea
puternicã pentru a nu ameninþa vecinãtatea sa, a nu avea ambiþii ºi regrete
post-imperiale ºi agresivitatea izvorâtã din slãbiciunile sale, în timp ce e prea
slabã pentru a controla teritoriul, migraþia criminalitãþii, infracþionalitatea
economicã, fluxurile de corupþie ºi evaziune ºi, mai ales, extinderea violenþei
pe baze religioase ºi a covertirii la Islam a elementului slav, ce antreneazã
destructurãri masive ale societãþii. Între timp, magnaþii ºi oligarhii, dar mergând pânã la milionarii „de rând“, se refugiazã ºi se integreazã tot mai mult
în Occident, pãrãsind ºi rupându-se de viaþa din þara lor, în timp ce ruºii pregãtiþi intelectual ºi profesional completeazã demografic o balanþã etnicã ºi
rasialã preocupantã pentru Germania, în ultima vreme, într-un ritm care pare
aproape sistematic ºi programat.
Turcia este cea mai puternicã putere emergentã, care preia vizibil rolul de
jucãtor major în regiune ºi actor global, cel puþin prin relevanþa impactului
sãu în lumea arabã ºi musulmanã, prin rolul sãu de model ºi prin amprenta
sa pe o regiune geograficã foarte întinsã. Viteza de creºtere demograficã ºi
economicã, dublatã de profilul militar relevant, o împinge în prima ligã a actorilor globali, deºi va trebui sã gestioneze acest salt ºi responsabilitãþile globale asociate, rivalitatea cu Rusia în Regiunea Mãrii Negre, pe cea cu Iranul,
în primã fazã, în lumea musulmanã, ulterior cu Arabia Sauditã ºi Egiptul, în
spaþiul sunnit. În plan intern, Turcia trebuie sã balanseze problema gradului
de islamizare ºi modernitate, precum ºi formula de simbiozã între cele douã,
în contextul oferit de crizã globalã, combinatã cu criza regionalã din lumea
arabã, a eºecului (sau încheierii rolului) dictaturilor de dezvoltare ºi susþinerilor externe, dar ºi al asumãrii propriei sorþi în acest spaþiu. Rivalitatea ºi
construcþia profilului prin contrapunere cu Israelul va crea probleme de gestiune mergând de la rachete balistice „pierdute“ de „teroriºti“ sau grupuri nedefinite cãtre state terþe din Europa, de exemplu, pânã la subminarea Turciei
de cãtre minoritatea kurdã susþinutã ºi pregãtitã de Tel Aviv în formã neoficialã, ca instrument de „domolire“ ºi contrapondere pentru Ankara asertivã.
În Africa, procesul de cãdere a dictatorilor, fãrâmiþare ºi prãbuºire statalã,
respectiv democratizare în sens electoral arab sau numibian va continua, cu
un episod probabil chiar ºi în Africa de Sud, în timp ce în America de Sud,
Brazilia îºi va menþine poziþia însã populismul va pãli, încetul cu încetul, la
încheierea epocii Castro – Chavez – Morales.
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India rãmâne un actor interesant, care nu are capacitatea valorificãrii greutãþii specifice economice, demografice ºi militare din cauza diversitãþii ºi a
multiplelor probleme de îndiguire cu care se confruntã. Interdependenþele
multiple sunt atât de multe iar memoria ºi succesiunea post-colonialã atât de
grea încât, pe termen scurt ºi mediu, nu credem cã India va reuºi sã aibã spaþiul de libertate sau capacitatea de a ieºi din ºahul etern al alianþelor parþiale,
secvenþiale cu terþe state ºi rivalitãþi, pe alte dimensiuni, cu aceleaºi state din
regiune. Coerenþa ºi libertatea, chiar dacã se vor manifesta, nu pot face casã
bunã cu spiritualitatea contemplativã a indienilor pentru a le oferi suportul ºi
detenta unei afirmãri globale proporþionale cu portanþa ºi greutatea demograficã pe care o deþin.
Japonia va rãmâne un actor major al spaþiului economic, menþinând dimensiunea militarã pentru propria apãrare ºi pentru participãrile externe în
operaþiuni cu relevanþã strategicã ºi globalã. Ascendentul simbolic în faþa
Chinei, prin efectul memoriei istorice, o face un aliat de neocolit la nivel global, deºi relevanþa ºi ambiþia sa se rezumã la echilibrul regional ºi apãrarea
propriilor interese vitale.
Am lãsat, nu întâmplãtor, la final, Uniunea Europeanã, sau varianta separatã a statelor – puteri economice ce o compun. Acest lucru deoarece UE se
aflã la rãscruce ºi, din pãcate, e cea mai expusã schimbãrilor bruºte ºi tectonice ce vor urma. Modelul federalist este pus, astãzi, sub semnul întrebãrii,
ºi doar un ºoc major, precum prãbuºirea Greciei, prãbuºirea statelor PIIGS ºi
al Euro poate sã determine revenirea cãtre modelul comunitar sau chiar federal. Acest lucru nu înseamnã cã UE nu rãmâne un instrument, o structurã ce
poate fi utilizatã pentru interesele naþionale diverse în noul context, sau cã va
putea relua integrarea, eventual, pe termen mediu, dupã hiatusul individualist
ºi ciclul interguvernamentalist actual, nesolidarizant ºi cu costuri fundamentale în poziþionarea în cadrul competiþiei globale.
UE nu mai este superputere – dacã a fost vreodatã – nici mãcar pe dimensiune moralã, a valorilor, a simbolisticii sau forþei modelului, a soft power-ului, mai ales dupã abandonarea modelului de succes al anilor ’90 –
2000 al extinderii ºi integrãrii, care aducea noi pieþe grupului de state europene contra unor formule de transformare instituþional-normativã a spaþiilor
noi absorbite, pe baza atracþiei naturale exercitate de UE ºi a doleanþelor
acestor state. Unele politici comune vor rãmâne, dar sigur nu imaginea sau
aspiraþia de suprastat, fie el ºi Statele Unite ale Europei.
Soluþiile sunt cãutate ºi astãzi, dar leadership-ul european este nesubstanþiat, împins la formalism ºi mecanicism birocratic, fãrã viziune ºi voinþã, fãrã
consistenþã, aflat în plinã crizã structuralã, de model, chestionat ºi de cetãþenii europeni, ineficient ºi neperformant, cu productivitatea în domeniul
ideilor ºi soluþiilor în declin accelerat. Formula se aflã tot în spaþiul deciziei
ºi viziunii politice, care trebuie sã ofere un „mare târg“ la acest nivel, dublat
de un leadership cu viziune care sã aplice acordul politic cu forþã ºi respon-
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sabilitate – cu riscul unor schimbãri dese de guverne –, ºi cu mecanisme de
implementare eficiente ºi rapide.
Astfel, un „European bargaining“ ar trebui sã conþinã o deschidere care sã
elimine ºi „Europa cu douã viteze“ ºi diferenþele Nord – Sud, precum ºi diviziunea Noua – veche Europã, cu garanþii clare ale asumãrii responsabilitãþilor militare ºi de securitate integrat pe plan transatlantic; nu un nucleu dur
care sã exporte deciziile impunându-le la nivel european, ci o decizie eficace
dar comunã; nu cu politici ale Germaniei, ci ale Europei, un deal economic
ºi politic cãtre Europa de Sud Est, cu componente care sã soluþioneze în termeni clari, neechivoci, problemele de disparitate ºi solidaritate ºi cu garanþii
concrete în relaþiile cu Rusia ºi cu SUA.
Rusia trebuie sã fie garantatã ca suficient de slabã ca sã nu ameninþe vecinii ºi Europa de Est, fãrã pârghii excesive, ci din contra, ori cu formule reale
de democratizare, ori cu o modernizare pe criterii de performanþã ºi profesionalism, cu valori adãugate proprii, ori cu alte preocupãri ºi planuri integrante
faþã de Occident, o Rusie suficient de puternicã pentru a controla statul, regiunile, mafia, serviciile, terorismul ºi islamismul ce se rãspândeºte exploziv.
Bãtãlia care ar trebui datã, pe o asemenea formulã, ar fi una pentru eficacitate, competiþie, extensie a pieþelor, dar ºi, la nivel de cetãþean, pentru timpul, bunãstarea, echilibrul vieþii oamenilor. Nu mai multã muncã, nu bogãþie,
ci venituri suficiente ºi ocupare echilibratã, ca preocupãri ale oamenilor.
Asistaþii sociali trebuie sã aibã propria formulã de acces la muncã, la formule
potrivite, sã facã servicii de calitate pentru cei ocupaþi ºi eficienþi, ca sã le
procure acestora timpul pentru a putea trãi, a forma ºi crea familii, a-ºi aloca
timp pentru a consuma în domeniul turismului, culturii, spectacolelor, industriei loazirului.
Formula identificatã trebuie sã fie sancþionatorie pentru cei cu comportament excesiv, care sã fie echilibrat prin impozite – munca, familia, timpul
liber devin indispensabile inclusiv formulelor economice de succes. Bani vin
de la industria loazirului, servicii, etc. Câºtigãm din sãnãtate, iar resursele se
duc cãtre cercetarea pentru bolile cronice ºi prelungirea vieþii active, prin
echilibru creºte igiena vieþii, durata de viaþã ºi, desigur, calitatea vieþii. Timpul alocat muncii, familiei, copiilor ºi vacanþelor trebuie încurajat a fi repartizat în formã echilibratã.
Prin instrumentele impozitãrii ºi al raportãrilor la noua moralã (reconsideratã ºi relansatã prin noi forme de suplinire ºi reformare a structurilor religioase care au abdicat ºi capotat, luând aceiaºi cale a capitalismului instituþionalizat mercantil) vor trebui sancþionaþi „workoholicii“ ºi leneºii, nepricepuþii care nu muncesc, ºmenarii, hoþii, cei ce fac brusc mulþi bani din credulitatea celor din jur. Astfel, se poate crea o nouã piaþã ºi spaþiu de cheltuire a
veniturilor. La fel se poate identifica impozitarea mãrfurilor de lux, supraimpozitate ºi descurajate, ca orice exces, inclusiv reclama agresivã la produse
proaste, ca ºi cheltuielile ºi proprietãþile exagerate. Le poate avea oricine îºi
poate exercita libertatea, dar cu costuri enorme.
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Un acord european pe bunãstare ar putea aduce ºi bani reutilizabili. Disputa majorã s-ar putea produce prin distrugerea consumerismului prin moralã. Un asemenea proces limiteazã ºi Biserica ºi orice instituþie ce acumuleazã bunuri prin excese. Reglarea efectelor negative, secundare, ale globalizãrii se poate face prin moralã, muncã, viaþã, bunãstare, echilibru. Statul trebuie sã-ºi asume tot mai mult un rol echilibrat, sã-ºi manifeste intervenþia exclusiv prin aceste coordonate.
Într-un asemenea context, de reaºezare a regulilor prin „marea înþelegere
europeanã“ ºi redesenarea prioritãþilor, o asemenea decizie poate da naºtere
unei mari provocãri Chinei, care dupã ce va încerca sã se alinieze la nivel de
economie, va suferi din apariþia unui asemenea model pe plan politic ºi social, ºi riscã sã fie obligatã sã se plieze pe regulile globale noi la confruntarea
cu traiul bun ºi echilibrul. Modelul poate determina o formulã de reechilibrare a veniturilor din exporturi ºi piaþã internã, din cheltuieli proprii pentru
veniturile statului ºi veniturile indivizilor.
O altã direcþie de menþinere a dezvoltãrii sustenabile ºi a gãsirii noilor
locuri de muncã, dupã extinderea la scarã globalã a modelului echilibrului ºi
normalitãþii, ar fi gãsirea de noi produse ºi crearea de noi pieþe, dar mai ales
a noilor scopuri, noi þinte pentru produse ºi activitatea economicã: educaþie,
sãnãtate, culturã, turism, bunãstare în sensul timpului alocat echilibrat ºi pentru viaþã, pentru a trãi.
3. Conflictele secolului XXI

Pe aceastã temã, dezvoltãrile sunt multiple ºi suficient de imprevizibile.
În afara multiplicãrii actorilor ºi, fireºte, a tipologiilor de conflicte, pe termenul scurt spre mediu analizat, vom rãmâne în realitatea menþinerii suprapuse
a tuturor categoriilor de conflicte vechi, istorice, cunoscute: cele de generaþia
a doua – datând din perioada decolonizãrii ºi a Rãzboiului Rece – cele de
generaþia a doua ºi jumãtate – „interetnice ºi religioase“, din perioada de
tranziþie post-bipolarism, conflicte îngheþate ºi separatiste – ºi la cele de generaþia a treia, conflicte globale, cu diferite tipologii de actori non-statali, cu
alonjã, greutate specificã ºi capacitate de proiectare globalã a acþiunilor.
Peste toate, se degajeazã tot mai mult alte tipuri de conflicte în spaþiile noi
de interes create – hranã, energie, accesul la tehnologie, coagularea identitãþilor ºi grupurilor virtuale, a loialitãþilor ºi noilor credinþe, rãzboaie cyber ºi
alte categorii de conflicte de neanticipat ºi de negândit (unthinkable). Abordarea acestor categorii, în perioadã de tectonicitate crescutã, în condiþii de
schimbãri bruºte de situaþii, suprapuneri de crize, efecte de antrenare multiple, hiper-relevanþã a percepþiilor individuale ºi colective formate, nu face
decât sã complice situaþia la un nivel la care abordarea coerentã strategicã nu
ar trebui sã vizeze tipologia sau conflictul ce urmeazã, cât pregãtirea ºi
reacþia la orice tip de conflict, crizã sau situaþie de forcing al înþelegerii, cunoaºterii ºi deciziei.
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Din acest punct de vedere, credem cã domeniile conexe deciziei în crizã
trebuie investigate în termeni majori. Mai mult, pregãtirea trebuie sã vizeze
decidenþii în general, dar trebuie sã ducã ºi la crearea expertizei mobile ºi
flexibile care sã poatã ajuta, sprijini, în timp real, orice categorie de decident
care ar fi implicat în gestionarea unor situaþii de aceastã naturã, la nivelul sãu.
Din punctul de vedere al României, zonele de interes rãmân Balcanii de
Vest – unde e necesarã o revenire, în complexitatea implicaþiilor existente –
Regiunea Extinsã a Mãrii Negre – cu alonjã în Caucaz, Marea Caspicã ºi
Asia Centralã – dar ºi cu nuclee de cunoaºtere în spaþiul actorilor relevanþi.
Dacã resursele o permit, spaþiul Orientului Mijlociu ºi al zonelor de resurse
rare trebuie sã fie o þintã de atins în cunoaºtere ºi capacitãþi, inclusiv prin cartografierea realã a elementelor proiectate de România în etapa funcþionãrii ca
ºi creuzet de formare a elitelor lumii a treia.
Spaþiul virtual trebuie investigat metodic de cãtre capabilitãþi adecvate ale
resurselor de securitate româneºti, ca ºi spaþiul sociologic ºi al cercetãrilor
impactului contemporaneitãþii ºi stresului globalizãrii asupra omului actual.
Nu în ultimul rând, radicalizarea, extremismul, convertirea ºi alunecarea spre
forme de control mental la distanþã, eventual prin utilizarea grupurilor ºi reþelelor sociale cu identitãþi variabile ºi loialitãþi sau scopuri multiple trebuie
sã devinã o preocupare generalã ºi specializatã.

8. SUMMIT-UL DE LA CHICAGO:
UN NATO GLOBAL, ÎNTÃRIT ªI SOLIDAR*
În perioada 20-21 mai 2012 a avut loc la Chicago summit-ul NATO, în
prezenþa ºefilor de stat sau guverne a peste 50 de þãri ºi organizaþii internaþionale. Summit-ul s-a derulat în 3 ºedinþe oficiale cu formate distincte –
Consiliul Nord-Atlantic – 28 de state membre cu participarea Preºedintelui
Consiliului European van Rompuy ºi al Preºedintelui Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso; Formatul ISAF cu principalii contributori ºi state de
tranzit pentru retragerea din teatru, cu participarea Contributorilor nonNATO ISAF, Afganistan, Japonia, Kazakhstan, Republica Kârgâzã, Rusia,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Secretarul General ONU, Preºedintele
Consiliului European, Preºedintele Comisiei Europene, Preºedintele Bãncii
————————

* Pãrþi ale acestui capitol au fost folosite, în varianta în limba englezã, în articolul European
Defense in the Age of Austerity: Meeting the EU Level of Ambitions, în Turkish Policy Quarterly, Fall
2012, Vol. 11, No. 3, Istanbul, 2012, pp. 75-83. De asemenea o parte a fost publicatã anterior ca
Occasional Paper al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor ºi Early Warning sub numele de Smart
Defense: An Empowered and United NATO Playing a Strategic Role, Occasional Paper, Vol. 5, nr.
10/2012, http://cpc-ew.ro/occasional_papers/vol5_10.pdf. Referinþele la „smart defense“ au fost utilizate
ºi în cadrul conferinþei internaþionale a Academiei Naþionale de Apãrare ºi NATO PDD „Smart
Defense“, desfãºuratã la 31 decembrie 2012, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Bucureºti.
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Mondiale – ºi formula NATO ºi Partenerii relevanþi, de asemenea un format
ad hoc, cu participarea ºefilor de stat sau de guvern din Australia, Austria,
Finlanda, Georgia, Japonia, Iordania, Republica Coreea, Maroc, Noua Zeelandã, Qatar, Suedia, Elveþia, Emiratele Arabe Unite. De asemenea, miniºtrii
Afacerilor Externe ºi cei ai Apãrãrii au avut formate distincte de reuniune ºi
teme specifice, de exemplu miniºtrii de Externe s-au întâlnit cu omologii lor
din cele 4 state partenere aspirante la admiterea în Alianþã – Bosnia ºi Herþegovina, Georgia, Macedonia, Muntenegru.
La summit au fost adoptate 5 documente publice: Declaraþia Finalã a
Summit-ului NATO, Declaraþia Finalã a Summit-ului NATO despre Afganistan, Declaraþia Summit-ului asupra Capabilitãþilor de Apãrare, Revista
Posturii de Descurajare ºi Apãrare ºi Liniile politice directoare ale contraterorismului.
Summit-urile NATO

Sunt reuniunile ºefilor de state sau de Guverne ale þãrilor membre ale
Alianþei în care sunt luate deciziile Alianþei. Au loc regulat, de principiu la 1
– 2 ani ºi se desfãºoarã în formate distincte ºi cu reuniuni paralele ale miniºtrilor de Externe ºi miniºtrilor Apãrãrii. Adoptã un numãr de documente publice ºi altele care nu sunt destinate publicului, ci doar organismelor de lucru
ale Alianþei.
Formate de reuniuni

NATO are câteva formate consacrate: Consiliul Nord-Atlantic – NAC,
respectiv reuniunea ºefilor de state sau de guverne; EAPC – formatul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, summit-ul membrilor ºi partenerilor
Alianþei; formatul ISAF, introdus la summit-ul NATO de la Bucureºti, summit-ul statelor contributoare la operaþiunea NATO din Afganistan ºi ºefii instituþiilor neguvernamentale, a organizaþiilor internaþionale participante în
aceastã operaþiune.
Începând cu summit-ul NATO de la Praga, din 2002, pe baza Actului
Fondator al relaþiei de parteneriat NATO-Rusia, a fost înfiinþat Consiliul
NATO-Rusia care e un format special ce se întruneºte în cadrul summit-urilor sau în afara lor. De asemenea, cu aceeaºi ocazie a fost înfiinþatã Comisia
NATO-Ucraina, pe atunci aspirantã la integrarea în NATO, iar din anul 2009
Comisia NATO-Georgia. În general, formatele pot fi variabile, în funcþie de
problematica abordatã, cum e ºi cazul formatelor de la actualul summit.
Documente adoptate

Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord se bazeazã pe câteva tipuri de
documente. Este vorba mai întâi de Tratatul de la Washington, actul fondator
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al Alianþei, Tratatul Nord-Atlantic, încheiat la 4 aprilie 1949. El nu a fost modificat niciodatã ºi s-a dovedit suficient de flexibil pentru a permite menþinerea comunitãþii de valori euro-atlantice, extinderea Alianþei cu foºti membri ai Pactului de la Varºovia ºi formulele de parteneriat ale Alianþei (spre
deosebire de sistemul de documente fondatoare ale UE).
NATO adoptã o datã la circa 10 ani un document fundamental numit
Concept Strategic al Alianþei, o strategie a NATO pentru un termen mediu,
în general o decadã. Ultimul Concept Strategic a fost adoptat la summit-ul
anterior de la Lisabona. Precedentul a fost adoptat la Summit-ul NATO de la
Washington 1999, iar cel anterior la summit-ul de la Roma, 1992. Sunt documente programatice ce stabilesc direcþiile de dezvoltare ale Alianþei pe o decadã.
Cel mai important document al fiecãrui summit este Declaraþia Finalã a
summitului. Ea conþine situaþia la zi ºi sarcinile organismelor executive ale
Alianþei, inclusiv a Comandamentelor Aliate, pe urmãtorul interval pânã la
urmãtorul summit ºi consemneazã evoluþiile Alianþei.
În cazul reuniunilor Consiliului NATO-Rusia se adoptã documentele aferente NRC, respectiv o declaraþie comunã a Consiliului, asumatã de toate
statele membre ale NATO ºi de Rusia. A fost cazul la Lisabona. Acelaºi tip
de documente se pot adopta cu ocazia reuniunilor Comisiei NATO-Ucraina
sau NATO-Georgia.
În principiu, Tratatul Nord-Atlantic statueazã regulile, valorile comune
ale statelor membre (paragrafele 1 ºi 10, ce menþioneazã condiþiile primirii
de noi membri), modalitatea de acþiune a Alianþei – apãrarea comunã (paragraf 5) ºi formatele de consultare pentru ameninþãrile pe care le percep statele membre la adresa securitãþii lor (paragraf 4), mecanismele de extindere
a Alianþei cu noi membri (paragraf 10), mecanismele de întãrire a apãrãrii
comune (paragraf 3) ºi structura de conducere, Consiliul (paragraf 9) cu atribuþiile sale precum ºi limbile oficiale, franceza ºi engleza (paragraf 14).
Conceptul Strategic este realizat potrivit unei Strategii de Securitate clasice, respectiv face o evaluare succintã a mediului de securitate ºi evoluþiilor
ultimului deceniu, de la ultimul Concept Strategic, stabileºte ameninþãrile
percepute de cãtre statele membre ºi asumate de cãtre Alianþã, nivelul de ambiþie al Alianþei, ºi principalele misiuni prevãzute pentru NATO. Este ceea ce
a fãcut Alianþa la Lisabona.
Era deci normal ca, la summit-ul NATO de la Chicago, sã fie fãcut pasul
urmãtor, respectiv sã fie stabilite de cãtre Consiliul Nord-Atlantic Postura de
Apãrare a Alianþei – adicã componentele strategiei militare a NATO, de Descurajare ºi de Apãrare, într-o revistã a acestor doi piloni, precum ºi introducerea celui de-al treilea pilon nou, Apãrarea Antirachetã ºi legãtura dintre cei
trei. În fine, tot actualul Summit de la Chicago a trebuit sã adopte documentul vizând Capabilitãþile Alianþei, respectiv categoriile de armamente ºi trupe, tehnologii militare ºi structuri de comandã necesare îndeplinirii misiunilor stabilite de cãtre Conceptul Strategic ºi obiectivelor generale ale Alianþei,
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de protejare a teritoriului ºi cetãþenilor statelor Alianþei, potrivit Tratatului de
la Washington.
Soluþii novatoare

NATO a reuºit sã consemneze, cu ocazia summit-ului de la Chicago, un
numãr de elemente de continuitate ale Alianþei, dar sã introducã ºi elemente
noi, novatoare, cu scopul de a realiza obiectivele NATO ºi de a îndeplini misiunile Alianþei. Astfel, pânã la acest summit, capacitatea Apãrãrii Alianþei
sporea prin introducerea de noi tehnologii ºi noi capabilitãþi ale Alianþei, ale
membrilor sãi, prin extinderea cu noi membri ce aduceau valoare adãugatã,
în baza politicii uºilor deschise, prin adãugarea de capabilitãþi oferite de
partenerii Alianþei care participau la misiunile NATO.
Anul acesta, trei au fost direcþiile de dezvoltare ale capacitãþilor organizaþiei: Apãrarea Antirachetã, Smart Defense ºi Sistemul de Parteneriate ale
Alianþei. Adoptarea lor ºi modul de aplicare deschide ºi calea spre identificarea de direcþiile de dezvoltare a NATO ca actor în sistemul internaþional al
viitorului. Aceste dezvoltãri permit sã afirmãm cã deja dupã Chicago vorbim
despre un nou NATO, mai capabil, mai solidar ºi mai puternic, cu o relevanþã
globalã în creºtere ºi cu capacitatea de a interveni oriunde în lume unde se
precizeazã o ameninþare directã la adresa propriului teritoriu ºi a propriei
populaþii.
Apãrarea Antirachetã

Alianþa a introdus un al treilea pilon în postura sa de Apãrare. Dacã pânã
astãzi se baza pe doi piloni – descurajarea nuclearã, care era destinatã
componentelor nucleare din arsenalele altor actori internaþionali, dar ºi descurajãrii oricãrui atac convenþional asupra Alianþei – ºi Apãrarea convenþionalã – capabilitãþi suficiente pentru a apãra teritoriul Alianþei ºi a conduce
misiunile stabilite în afara teritoriului aliat, de crisis management sau de
combatere a ameninþãrilor la distanþã strategicã – începând cu summit-ul
NATO de la Chicago s-a adãugat un al treilea pilon, Apãrarea Antirachetã.
El are scopul de a proteja teritoriul Alianþei ºi cetãþenii statelor membre de
ameninþarea rachetelor balistice pe care ºi le doresc sau ºi le-au procurat un
numãr mare de actori statali ºi non statali.
Declaraþia finalã1 insistã pe acest al treilea pilon pe parcursul a nu mai
puþin de 5 paragrafe, 58 – 62, acolo unde se raporteazã la Conceptul Strategic
de la Lisabona2, care trasa sarcina apãrãrii colective a Alianþei împotriva
acestor ameninþãri (paragraful 58). Se menþioneazã caracterul pur defensiv al
acestei capabilitãþi ºi faptul cã ea nu înlocuieºte descurajarea nuclearã, atât
timp cât existã arme nucleare în lume, deºi scopul este reducerea lor (paragraful 59). Se anunþã dobândirea capacitãþii interimare de apãrare anti-ra-
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chetã (paragraful 60), oferind maximum de acoperire cu mijloacele existente
în prezent, prin extinderea scutului din teatru, care exista pentru protejarea
forþelor desfãºurate. Se introduc reguli de angajare ce menþin controlul politic asupra capabilitãþii militare dar ºi eficacitatea intervenþiei de scurtã duratã în cazuri de atac cu rachete balistice (paragraful 61) ºi se reafirmã deschiderea cãtre discutarea subiectului ºi cãtre cooperarea cu Rusia, fãrã a
aduce atingere eficienþei, dar cu toatã transparenþa necesarã, fiind invocat ºi
exerciþiul comun deja desfãºurat la sfârºitul lunii martie cu Federaþia Rusã ºi
principiile de cooperare în Centrul comun de schimb de date ºi Centrul comun de planificare din Germania. Se reafirmã caracterul defensiv ºi neorientat împotriva Rusiei – garanþii politice oferite de Alianþã Moscovei – ºi se
subliniazã regretul NATO pentru o serie de afirmaþii ale oficialilor ruºi vizând
posibile acþiuni asupra componentelor scutului antirachetã, afirmându-se
deschiderea spre cooperare viitoare. Aceasta este îndreptatã cãtre terþi parteneri, cu formule de negociere de la caz la caz.
Apãrarea Antirachetã a fost o componentã prognozatã ºi anunþatã ca perspectivã în Conceptul Strategic al NATO de la Lisabona3 ºi se regãseºte la
paragraful 19 (în care se stipuleazã nevoia unei capabilitãþi care sã apere
Alianþa de ameninþarea rachetelor balistice ºi de opþiunea de a coopera cu
Rusia ºi alþi parteneri pentru aceasta) ºi în paragraful 34, la Parteneriate,
acolo unde se menþioneazã deschiderea spre negociere ºi cooperare cu Rusia.
Fireºte cã subiectul este menþionat ºi în Declaraþia privind Capabilitãþile de
Apãrare ale NATO spre Forþa NATO 20204, la paragraful 1, acolo unde este
reafirmatã declararea capacitãþii interimare a scutului antirachetã al Alianþei.
Însã cea mai largã descriere a subiectului Apãrãrii Antirachetã este regãsitã în documentul ce priveºte Revista Posturii de Apãrare ºi Descurajare a
Alianþei, care încadreazã noua capabilitate ca al treilea pilon alãturi de forþele convenþionale de Apãrare ºi de cele nucleare de descurajare (paragraful
8) ºi rezervã titlul IV, despre contribuþia Apãrãrii Antirachetã, ºi paragrafele
18-21 cu descrierea completã a noului proiect.
Dar chiar din modul de definire ºi de dezvoltate, Apãrarea Antirachetã
se dovedeºte a fi ºi un proiect de smart defense, nu numai cel de-al treilea
pilon de apãrare ºi descurajare al NATO.
Smart Defense

Poate cea mai interesantã contribuþie pentru a creºte capabilitãþile Alianþei
în contextul crizei economice ºi al investiþiilor reduse, mai ales la nivel european, în capabilitãþi militare, este conceptul de smart defense. El a fost
introdus ºi susþinut de cãtre Secretarul General al NATO5 ºi presupune utilizarea în comun a unor capabilitãþi prin achiziþia acestora la nivelul Alianþei,
prin programe comune, fiind lansate primele 25 de astfel de programe ce ar
trebui sã acopere nevoile Alianþei de capabilitãþi.
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Conceptul de smart defense este unul elaborat ºi cu fundamente teoretice
solide. El e înrudit cu cel de smart power, introdus de Joseph Nye Jr.6, dupã
ce a constatat cã formula de împãrþire iniþialã în hard power – puterea ce
poate fi aplicatã prin acþiune directã, fie ea militarã, diplomaticã sau de securitate – ºi soft power – puterea simbolicã, atractivitatea, influenþa cu baze
culturale profunde – nu e tocmai una corectã, în sensul în care s-a demonstrat
cã un actor care nu deþine ºi componenta hard power, de descurajare ºi întãrire a capacitãþilor directe, îºi pierde treptat elementele ºi influenþa soft prin
prisma unor alterãri ale imaginii, prin lipsã de coerenþã, crizã de imagine,
scãdere de prestigiu datorat diferitelor evenimente interne sau externe, a unor
decizii nefericite sau insuficient explicate la nivel internaþional. În acest
sens, Joseph Nye Jr. a propus ideea unei combinaþii potrivite de instrumente
hard ºi soft care sã fie utilizate concomitent într-un anumit caz sau altul, în
funcþie de situaþie. Acest mix a fost denumit smart power7. Pe acest fond ºi
din dorinþa de a obþine combinaþia optimã de instrumente pentru a atinge
obiectivele alianþei, Secretarul General Anders Fogh Rasmussen a ales formula de smart defense.
Declaraþia summitului NATO de la Chicago menþioneazã conceptul de
smart defense în douã ipostaze. În primul rând, în paragraful 20, pentru a-l
aºeza în format de complementaritate cu conceptul european de pooling and
sharing8. În plus, paragraful 56 remarcã un caz de smart defense pe care-l
reprezintã poliþia aerianã în statele baltice, asiguratã pe rând de membrii
Alianþei.
Conceptul de smart defense nu se regãseºte, fireºte, în conceptul Strategic
al Alianþei, fiind elaborat dupã summit-ul NATO de la Lisabona ºi fiind noutatea actualului summit. În schimb, conceptul este elaborat în detaliu în cadrul Declaraþiei privind Capabilitãþile Alianþei9, în paragrafele 7–9. Este vorba
despre descrierea contribuþiei noului concept la dezvoltarea ºi desfãºurarea
de capabilitãþi ale Alianþei, a relaþiei noilor capabilitãþi cu statele suverane
membre ale Alianþei. Aici se recunoaºte ºi relevanþa conceptului de smart defense în schimbarea culturii de cooperare pentru dezvoltarea capabilitãþilor
critice pentru Alianþã, cu relevanþã majorã pentru întãrirea legãturii transatlantice ºi împãrþirea echitabilã a costurilor apãrãrii comune.
În fapt, conceptul de smart defense anunþã apariþia, în cadrul Alianþei, a
unor capabilitãþi comune, practic ale Alianþei – cum e ºi cazul scutului antirachetã – ºi pentru care utilizarea cãrora plãtesc statele membre, fie cã e vorba despre ore ºi distanþe de transport aerian, despre ore de antrenament al
piloþilor, de mentenanþã a avioanelor sau de ore de pregãtire a ofiþerilor de
intelligence militar pentru operaþiuni în spaþii ostile. Este o inovaþie ce anunþã o dezvoltare a consistenþei în sine – fãrã ca utilizarea capabilitãþilor sã
se facã fãrã acceptul Consiliului sau al statelor suverane în sine – ºi marcheazã un punct major de cotiturã în dezvoltarea Alianþei, în consolidarea coeziunii, solidaritãþii ºi eficienþei NATO.

Parteneriate
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Alianþa a reuºit sã dezvolte deja ºi sã consolideze la Chicago un sistem
larg de parteneriate. Astfel funcþioneazã formatele consacrate ale relaþiei cu
statele partenere ale Alianþei în cadrul Parteneriatului pentru Pace, cu propriile dezvoltãri ºi parteneriate individuale, parteneriatul distinct cu Rusia,
cu Ucraina ºi Georgia; Dialogul mediteranean cu statele Orientului Mijlociu ºi Africii de Nord; Parteneriatul cu statele Golfului în cadrul Iniþiativei
de la Istanbul; dar ºi parteneriatul cu aºa-numiþii actori globali, contributori la misiunile NATO – Australia, Noua Zeelandã, Coreea de Sud, Japonia etc. Pe lângã aceste instrumente, NATO a dezvoltat o adevãratã platformã de parteneriate globale, un hub de parteneriate, în primul rând pe baze
bilaterale cu terþe state. Cel mai recent parteneriat salutat este cel cu Mongolia. Se adaugã parteneriatele cu organizaþii internaþionale – parteneriat
strategic cu UE, parteneriat cu ONU, OSCE – ºi parteneriate cu categorii de
actori cu altã culturã instituþionalã decât cea politico-militarã, respectiv cu
organizaþii umanitare internaþionale – UNOCHA – ºi organizaþii neguvernamentale, cu grupuri de reflecþie ºi cu companii de furnizori diverºi
ºi de contractori privaþi de securitate ºi apãrare.
Aceastã nouã capabilitate, de hub de parteneriate globale cu orice tip de
actor, de integrator al dialogului intercultural, inter-instituþional, reprezintã
un atribut al NATO ce se regãseºte în conceptul lansat de precedentul Secretar General al Alianþei, Jaap de Hoop Scheffer, în formula de comprehensive
approach10. Aceastã capabilitate se regãseºte în continuare în documentele
Alianþei, fiind valorificatã din plin astãzi.
Conceptul de comprehensive approach provine, la rândul sãu, din teoria
relaþiilor internaþionale ºi desemneazã douã realitãþi. Mai întâi nevoia ºi susþinerea mutualã a proceselor de încetare a focului, acord, normalizare, negociere, reconciliere ºi, totodatã, posibilitatea de a trece simultan la toate aceste
procese odatã ce condiþiile de securitate permit acest lucru în teatrul de operaþiuni, potrivit modelului conflictelor lui Galtung11. În a doilea rând, este
vorba despre colaborarea între diferitele instituþii cu bazã culturalã distinctã
ce se aflã într-un teatru de operaþii ºi efectueazã toate aceste misiuni ºi acþiuni rezervate perioadei post-conflict, respectiv capacitatea de conlucrare a
acestora, fie cã este vorba de acþiunile Crucii Roºii, acþiuni umanitare, reconstrucþie post-conflict sau construcþie instituþionalã în teatru. Conceptul teoretic modeleazã realitatea introdusã prin apariþia PRT-Provincial Reconstruction Teams în Afganistan ºi utilizarea modelului de acþiune concomitentã pe
toate direcþiile ºi cu toate categoriile de actori.
Declaraþia finalã a summitului NATO de la Chicago12 recunoaºte, în paragraful 5, importanþa conceptului de comprehensive approach, a îmbunãtãþirii aduse de aplicarea sa pentru guvernare ºi dezvoltare, pentru reconciliere
ºi integrare ºi este reluat, în paragraful 18, angajamentul NATO de a coopera
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cu ceilalþi actori ºi de a lucra potrivit comandamentelor Conceptului Strategic aprobat la Lisabona în acest domeniu pentru stabilizare ºi reconciliere.
Conceptul Strategic al Alianþei face referire la comprehensive approach
în paragraful 21, vorbind despre lecþiile învãþate din teatrele de operaþiuni
din Balcanii de Vest ºi Afganistan, care reclamã „necesitatea unei abordãri
comprehensive politice, militare ºi civile“ pentru un management eficace
al crizelor. La Chicago, conceptul este menþionat în Declaraþia Summit-ului
despre Afganistan (paragraful 7), fiind recunoscutã importanþa conceptului ºi
îmbunãtãþirile aduse de aplicarea sa în domeniile guvernãrii ºi dezvoltãrii ºi
se regãseºte în documentul vizând politicile contra-teroriste ale Alianþei, acolo
unde conceptul este abordat în cadrul regulilor de angajament (paragraful
12), în contextul cooperãrii cu organizaþii internaþionale ºi globale precum
ONU, UE ºi OSCE, potrivit Planului de Acþiuni pentru abordarea comprehensivã (comprehensive approach), pentru a promova înþelegerea comunã
a fiecãrui actor angajat în efortul global contra-terorist.

Problemele investiþiilor în Apãrare
ºi metoda smart defense

Metoda smart defense este o formulã profundã de asumare a solidaritãþii
ºi de întãrire a capabilitãþilor Alianþei, însã ea nu este un panaceu. Se orienteazã mai degrabã spre eficientizarea modului de cheltuire a resurselor ºi
a investiþiilor în domeniul Apãrãrii ºi mai puþin aduce resurse noi în procesul de acoperire a deficitului de finanþare. Din acest punct de vedere, cred
cã se impune obligatoriu discutarea urmãtoarelor puncte:
– asumarea de cãtre statele Europene a responsabilitãþilor ce le revin în
formula de apãrare ºi securitate euroatlanticã. Aici nu doresc sã plonjãm în
dihotomia „europenii sunt de pe Venus, americanii sunt de pe Marte“13, care
s-a estompat într-o formã sensibilã de la lansarea ei, acum 10 ani, dar e natural ca nivelul de ambiþie al Europei – de a se implica în problemele globale,
de a juca un rol global –sã se potriveascã cu nivelul de asumare a responsabilitãþilor ce-i revin atât la nivel regional cât ºi global. Alocarea unor bugete apropiate de angajamentul informal de 2% din PIB ºi dirijarea sumelor cãtre proiecte comune ºi capabilitãþi de niºã care lipsesc Alianþei
este obligatorie pentru a fi prezent în reorganizarea globalã a lumii în perioada de turbulenþe ºi tectonicitate excesivã pe care o traversãm ºi o vom travera
ani întregi de aici înainte14. Trebuie sã ne obiºnuim cu aceastã realitate.
– Smart defense oferã instrumente pentru aceastã perspectivã, conceptul
fiind mult mai evoluat decât cel european de pooling and sharing – mai degrabã mecanicist ºi se contureazã în soluþiile oferite precum achiziþiile în comun ºi punerea în comun a capabilitãþilor – achiziþionate sau preexistente;
utilizarea în comun a infrastructurii de instruire ºi antrenament; dezvoltarea
zonelor aferente noilor ameninþãri; punerea în comun a capabilitãþilor logis-
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tice ºi de sprijin existente; pregãtirea forþelor destinate participãrii la operaþii
în comun, în centrele de excelenþã NATO; evitarea duplicãrii eforturilor.
Aici aº vrea sã insist asupra nevoii consolidãrii ºi mai puternice a relaþiei tranasatlantice ºi evitarea duplicãrilor ºi a rivalitãþilor NATO-UE
prin soluþionarea politicã a diferenþelor Cipru-Turcia sau convenirea unor
reguli de angajament între cei doi actori care sã evite blocajele reciproce.
Din cauza perioadei de crizã economicã la nivel european, a crizei datoriilor suverane, este natural sã discutãm despre imposibilitatea creºterii bugetelor Apãrãrii, ba chiar despre imposibilitatea menþinerii lor la acest nivel.
De aceea devine imperios necesarã revizuirea nivelului de ambiþie a fiecãrei þãri în parte ºi asumarea unui nivel de risc mai crescut pentru cetãþenii
noºtri, compensând totuºi o creºtere drasticã a nivelului de risc prin capabilitãþile comune ale Alianþei care poate sã preia o parte a acestui deficit prin
metoda smart defense.
O altã parte importantã a smart defense ºi a nevoii de a obþine mai multã
securitate cu aceleaºi costuri este reprezentatã de impunerea nivelului ºi sistemului de control al armelor la nivel mondial. Cu aceastã investiþie, nivelul
de încredere ar putea creºte, riscul ar putea fi redus ºi perceput ca atare, iar
nevoia de capabilitãþi ar putea fi redusã în ceea ce priveºte anumite tipuri
vechi de ameninþãri, astfel încât investiþiile ar putea fi realocate pentru a
combate aºa-numitele noi ameninþãri ºi cele emergente. Cu aceleaºi fonduri,
nivelul de securitate ar putea creºte în aºa fel încât armele nucleare tactice ºi
rachetele balistice, ca ºi forþele ºi armele nucleare, sã poatã reintra sub un
control potrivit mai ales în Europa. Dar sistemele de control vizeazã ºi rachetele cu razã medie sau scurtã, ca ºi armele convenþionale, deci exerciþiul
START 3 ºi tentativa de reducere mai departe a rachetelor balistice strategice
trebuie dublatã ºi de celelalte componente ale unui sistem comprehensiv de
control.
Smart defense ºi not-so-smart defense

Nu în ultimul rând m-aº referi la un element a cãrui importanþã se amplificã în ceea ce priveºte creºterea capacitãþii de apãrare comunã a Alianþei ºi
eficientizarea cheltuielilor. Astfel, solidaritatea impune o conectare a acþiunilor ºi transferurilor de armament ºi tehnologie ale statelor membre ale Alianþei cãtre terþi din afara NATO, corelat cu politica Alianþei ºi planificarea apãrãrii statelor de la frontierele acesteia.
Constatãm cã soluþiile de moment pentru propria economie a unor þãri sau
formule calificate drept „confidence building“ între unele state membre
NATO ºi state din exteriorul Alianþei pot fi calificate ca fãcând parte dintr-o
formulã not-so-smart defense. Fiecare livrare de capabilitãþi care ar putea,
eventual, fi folosite împotriva statelor membre ale Alianþei15 ºi care afecteazã planurile de contingenþã ale acesteia pe diferite arealuri antreneazã
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nevoia compensãrii noilor dezechilibre cu o replanificare ºi cu instalarea/
achiziþionarea de noi capabilitãþi de apãrare care se asumã tot de cãtre
Alianþã.
Pornirile de excepþionalism ale unor membri NATO care afecteazã gradul de securitate a altor membri ºi al Alianþei în întregimea sa sunt cu efecte
directe asupra nevoii de capabilitãþi sau asupra asumãrii de cãtre alte
state din Alianþã, de cãtre cetãþenii lor, a unui nivel de risc mult mai ridicat pânã la compensarea dezechilibrelor create prin noi capabilitãþi comune.
Considerãm cã aici Secretarul General trebui sã-ºi asume, sub aceeaºi idee
de smart defense, reglementarea strictã a exporturilor de tehnologie ºi capabilitãþi în afara statelor Alianþei, pentru a justifica ºi consolida solidaritatea
între statele aliate ºi perspectiva Alianþei de a ieºi întãritã din procesele de
formare a capabilitãþilor în orizontul anului 2020.
Nu ne putem asuma soluþionarea problemelor industriei naþionale de apãrare în anumite state cu preþul plãtit de alte state membre NATO/UE, de întreaga Alianþã sau cu asumarea unui nivel mai înalt de risc de cãtre populaþiile statelor de frontierã. Acesta pare a fi cazul mai multor state UE ºi am
notat raporturile publice despre vânzãri de capabilitãþi cãtre þãri terþe aflate
în proximitatea graniþelor UE ºi NATO precum: navele de asalt amfibiu de
tip Mistral (Franþa), Centrul de pregãtire militarã (Germania), vehiculele blindate uºoare multirol Lynx (Italia) ºi negocieri pentru posibila achiziþionare
de echipament de luptã ºi comunicaþii pentru infanterie ºi vehicule blindate
uºoare din Franþa, cât ºi negocieri pentru Divizia de Eurocopter a Apãrãrii
Aeronautice Europene.
Evaluarea vânzãrilor de armament ºi a transferului de capabilitate, cât ºi
a transferului de tehnologie ar trebui realizat în cadrul unui mecanism de
consultãri politice referitor la consecinþele unui asemenea transfer de capabilitãþi ºi tehnologii moderne asupra nivelului de securitate a statelor
membre UE/NATO ºi asupra implicaþiilor pentru acele state ºi pentru postura
de apãrare ºi planurile de contingenþã NATO. Asta deoarece acele transferuri
care par sã rezolve problemele economice ale unei þãri ar putea implica
costuri înalte pentru replanificarea ºi achiziþionarea de capabilitãþi pentru a
contrabalansa încã o datã noua situaþie militarã creatã de acest tip de acþiuni.
Argumentele conform cãrora acele transferuri ar putea dezvolta parteneriatele strategice cu þãri terþe, cã acele þãri nu reprezintã o ameninþare militarã
pentru NATO, cã acele transferuri nu altereazã dinamicile regionale de securitate trebuie luate în considerare ca atare. Dacã destinaþia este reprezentatã
de o þarã care a creat deja un rãzboi deschis în vecinãtatea sa, care vede
NATO ca pe inamicul sãu principal în toate documentele sale programatice
ºi care a iniþiat o modernizare generalã ºi o extindere a prezenþei sale militare
în locuri unde consimþãmântul þãrii-gazdã nu poate fi observat, avem o problemã importantã care trebuie abordatã ºi de dragul solidaritãþii ºi al respectului pentru apãrare în epoca austeritãþii în Europa.
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Realizãrile României la Summitul NATO de la Chicago,
conform mandatului CSAT

Din punctul de vedere al deciziei strategice, România ºi-a atins toate
þintele stabilite de cãtre ªedinþa CSAT ºi a obþinut toate elementele pe care
ºi le-a programat pentru acest summit. Din nou, s-a vãdit poziþia privilegiatã
pe care o are þara noastrã în cadrul Alianþei, mult dincolo de greutatea sa
strategicã, a populaþiei ºi teritoriului pe care îl reprezintã. Motivul acestei
relevanþe vine din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, din acceptarea
amplasãrii elementelor scutului antirachetã al NATO la Deveselu, din participarea cu trupe în misiunile externe ale Alianþei. Concret, România a obþinut urmãtoarele formulãri potrivite atât pentru Alianþã cât ºi pentru þara noastrã însãºi, avantajatã de întãrirea relaþiei transatlantice ºi de evitarea dublajelor între capabilitãþile NATO ºi ale UE.

1. Angajamentul din Afganistan:
– Paragraful 5 al Declaraþiei Summitului de la Chicago precizeazã obiectivul de a evita ca Afganistanul sã mai devinã vreodatã un paradis pentru
teroriºti care sã ameninþe þara, regiunea ºi lumea întreagã.
– Paragraful 6 menþioneazã încheierea operaþiunilor de luptã ºi predarea
responsabilitãþilor cãtre trupele afgane pânã la sfârºitul lui 2014.
– Paragraful 8 menþioneazã angajamentele de sprijin pentru antrenament
dupã anul 2014 ºi trupe combatante pentru apãrarea noilor misiuni NATO de
antrenament ºi sprijin, înfiinþate dupã încheierea operaþiunii ISAF din Afganistan.

2. Scutul antirachetã
– Paragraful 60 menþioneazã realizarea Capabilitãþii Interimare a NATO
pentru Apãrare antirachetã – deci asumarea proiectului de cãtre Alianþã ºi
apãrarea teritoriului ºi a cetãþenilor de ameninþarea rachetelor balistic, în
timp ce paragraful 59 vorbeºte despre capacitatea pur defensivã a sistemului.
Postura de Apãrare a Alianþei menþioneazã Apãrarea antirachetã ca al treilea
pilon alãturi de capabilitatea nuclearã de descurajare a Alianþei ºi armele
convenþionale.

3. Relevanþa Strategicã a Mãrii Negre ºi conflictele îngheþate
– paragraful 48 consemneazã, ca o continuitatea începând cu summit-ul
NATO de la Bucureºti, importanþa Mãrii Negre pentru securitatea Alianþei.
Menþinerea regiunii noastre în prim planul Alianþei este în interesul României ºi reprezintã o garanþie în plus de securitate pentru statul român;
– paragraful 49 al Declaraþiei Summitului face referire la preocuparea
Alianþei pentru conflictele prelungite – conflictele îngheþate din Republica
Moldova ºi Caucazul de Sud;
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– mai mult, o frazã specialã se referã la conflictul din Transnistria ºi încurajarea de cãtre Alianþã a abordãrii constructive în formatul 5+2;
– acelaºi paragraf vine sã reafirme susþinerea Alianþei pentru suveranitatea, independenþa ºi integritatea teritorialã a Republicii Moldova, Georgiei,
Azerbaidjanului ºi Armeniei.

4. Balcanii de Vest ºi regiunea Kosovo
– paragraful 12 din Declaraþia Finalã menþioneazã importanta strategicã a
Balcanilor de Vest, a securitãþii ºi stabilitãþii regiunii. De asemenea, el face
referire directã la susþinerea pentru misiunea KFOR ºi acþiunea acesteia imparþialã, conform cu Rezoluþia 1244 a Consiliului de Securitate al ONU.
5. Relaþia dintre NATO ºi UE
– paragraful 20 consemneazã legãtura de valori ºi de interese strategice
între NATO ºi UE precum ºi angajamentul ca Alianþa sã lucreze cu Uniunea
Europeanã, conceptul de smart defense al Alianþei ºi cel de pooling and
sharing al UE urmând sã susþinã ºi sã se întãreascã reciproc.

6. Politica uºilor deschise
– deºi nu a fost un summit al Extinderii, Declaraþia finalã consemneazã în
paragraful 25 politica „uºilor deschise“ a Alianþei ºi angajamentul acesteia
de integrare a partenerilor care aspirã sã se alãture Alianþei, conform deciziilor adoptate la Bucureºti;
– o menþiune specialã este rezervatã în paragraful 29 pentru Georgia despre care se reafirmã cã va deveni membru al Alianþei. Relevanþa reformelor
ºi progreselor sale, alãturi de contribuþia sa la misiunile NATO sunt menþionate în paragrafele 29 ºi 30, ca ºi apelul la Rusia de a reveni asupra recunoaºterii independenþei regiunilor Abhazia ºi Osetia de Sud aparþinând Georgiei,
în spiritul susþinerii integritãþii teritoriale a acestui stat de cãtre Alianþã.
7. Tratatul CFE
– paragraful 63 al Declaraþiei finale a Summitului NATO de la Chicago
menþioneazã în continuare interesul Alianþei pentru implementarea Tratatului
Adaptat al Forþelor Convenþionale în Europa ºi regimul de control al armelor
convenþionale în Europa.

8. Noile ameninþãri
– documentul final menþioneazã douã componente ale noilor ameninþãri
care ne intereseazã direct. Este vorba despre referirea la atacurile cibernetice,
în paragraful 49.
– de asemenea, NATO îºi asumã în continuare prin intermediul paragrafului 52, responsabilitãþi în domeniul securitãþii energetice, a aprovizionãrii cu
energie, diversificãrii rutelor ºi surselor de aprovizionare cu resurse energetice pe care le apreciazã a fi de importanþã criticã. NATO se va concentra pe
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aspectele în care poate aduce o valoare adãugatã, în special apãrarea infrastructurii critice ºi a rutelor de transport energetic. Consiliul a fost mandatat
sã producã noi rapoarte de progres în materie pentru viitorul summit NATO.

9. SUMMITUL NATO DE LA LISABONA –
RELAÞIILE ALIANÞEI CU RUSIA*
Zbignew Brzezinski a numit-o „Marea Tablã de ªah“, lumea interdependenþelor ºi jocul minþii în care ruºii au deþinut trofeul de campioni de mai
multe ori16. Nu este la fel de complicat, elaborat din punct de vedere strategic, nu e la fel de sofisticat ºi nu necesitã la fel de mult timp ca jocul chinezesc „Go“17, dar cu siguranþã antreneazã mintea unui strateg ca nici un alt
joc occidental.
În aceastã Tablã de ªah Globalã, Summitul de la Lisabona a produs trei
documente foarte importante ce includ de asemenea relaþia dintre Rusia ºi
Occident. Nu am regãsit niciunde, aºa cum a propus senatorul Lugar18, respectiv aplicarea articolului 5 a Tratatului de la Washington în scopuri de securitate energeticã ºi în nici un moment nimeni nu a luat în considerare definirea securitãþii energetice pe model american: acces liber la resurse iar în
caz contrar, supravieþuirea statului ºi îndeplinirea nevoilor economice ºi de
securitate este fãcutã prin asigurarea acestui deziderat prin mijloace militare.
Dar formularea gãsitã ºi meticuloasa alegere a tuturor elementelor incluse
în acele documente ne demonstreazã faptul cã ele sunt o adevãratã capodoperã diplomaticã. Este vorba de trei documente: Noul Concept Strategic al
NATO19, Declaraþia Finalã a Summitului de la Lisabona20 ºi declaraþia comunã în urma Consiliului NATO–Rusia21, documente ce nu lasã loc de îndoialã în legãturã cu realitãþile discutate în spatele uºilor închise.
Pentru dobândirea unei viziuni complete, ar trebui sã analizãm interesele
Rusiei ºi pe cele ale NATO ºi modalitatea în care acestea sunt abordate în recentele documente emise în urma Summitului NATO. Este evident cã prima
preocupare a Rusiei ar trebui sã fie obþinerea unui drept de veto sau mãcar a
unei influenþe în problemele care „afecteazã securitatea Federaþiei Ruse“,
cum ar fi, în primul rând, extinderea NATO aproape de graniþele sale. Astfel,
Noul Concept Strategic, a rezolvat aceastã problemã într-o manierã teoreticã,
reafirmând prevederile Articolului 10 din Tratatul de la Washington22 în ceea
ce priveºte extinderea ºi condiþiile de aderare la Alianþã, dar a mutat toate
————————

* Materialul a apãrut într-o formã similarã sub titlul Rolul NATO în arhitectura de securitate
europeanã, în „NATO post-Lisabona ºi provocãrile regionale“, coordonatori Dan Dungaciu, Sanda
Cincã, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, Bucureºti, 2011, ISBN 978-9737745-64-4, pp. 28-59. Prezentatã la conferinþa internaþionalã „The New Challenges to Global Security.
NATO’s response“ organizatã de Carnegie Europe/NATO, Bruxelles, 28 noiembrie 2011.
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relaþiile cu terþii implicaþi în astfel de procese, mult sub parteneriatul cu
Rusia:
„27. Extinderea NATO a contribuit substanþial la securitatea Aliaþilor;
perspectivele viitoarelor extinderi ºi spiritul cooperãrii pentru securitate
au adus stabilitate în Europa la o scarã mai largã. Þelul nostru, de a avea
o Europã unitã ºi liberã ºi care sã împãrtãºeascã un set de valori comune
ar putea fi atins cel mai bine prin integrarea tuturor þãrilor europene care
doresc acest lucru, în structurile euro-atlantice.
Uºa cãtre aderarea la NATO rãmâne deschisã pentru toate democraþiile
europene care împãrtãºesc idealurile Alianþei noastre, care sunt dispuse
ºi capabile sã-ºi asume responsabilitãþile ºi obligaþiile unui membru ºi
acelora a cãror aderare ar contribui la securitatea comunã ºi la stabilitate.“23
Dupã cum putem vedea, þelul unei Europe unite ºi libere, împãrtãºind valori comune, este încã inclus în documentul strategic, la fel cum este inclusã
ºi declaraþia cã acesta ar fi susþinut cel mai bine prin integrarea tuturor þãrilor
europene în structurile euro-atlantice, o declaraþie ce merge ºi în sensul calmãrii potenþialelor neliniºti ale noilor democraþii precum ºi ale unora dintre
statele membre care ar putea vedea în modalitatea de abordare a extinderii
concesii fãcute cãtre Rusia, în ciuda angajamentelor anterioare în care se
anunþa cã statele care nu sunt membre ar putea afecta activitatea NATO.
Legat de posibila aderare a Georgiei ºi Ucrainei la Alianþã, Noul Concept
Strategic aºeazã aceste chestiuni în mijlocul capitolului rezervat parteneriatelor, dupã relaþiile cu UE, ONU ºi Rusia, ºi reafirmã indirect angajamentele
conform cãrora ambele þãri vor deveni membre ale NATO, fãcând referinþã la
prevederile Summitului de la Bucureºti. De asemenea, este esenþialã aceastã
concesie fãcutã Rusiei:
„(NATO va) continua ºi dezvolta parteneriatele cu Ucraina ºi Georgia în
cadrul Comisiilor NATO – Ucraina ºi NATO – Georgia, în baza deciziei
de la Summitul NATO de la Bucureºti din 2008 ºi luând în considerare
orientarea euro-atlanticã sau aspiraþiile fiecãrei þãri în parte“.24
Declaraþia finalã a Summitului NATO de la Lisabona este mult mai detaliatã, fiind un document ale cãrui scopuri se întind pe termen scurt. Aceasta
recunoaºte Georgiei ºi Ucrainei toate beneficiile ºi realizãrile lor în timp, dar
începe sã separe cele douã þãri. În cazul Georgiei, aderarea este afirmatã formal, direct, pe când în cel al Ucrainei, textul se rezumã la menþionarea angajamentelor de la Bucureºti. Acest lucru dã un impuls important Tbilisi-ului
din moment ce repune Georgia în peisajul integrãrii, dupã Macedonia – deja
invitatã sã adere dar blocatã de problema numelui, ºi Muntenegru – care are
un plan anual de pre-aderare MAP unanim apreciat.
Vorbind despre uni-polaritatea deciziilor ce implicã SUA ºi NATO, Rusia
a primit importante avantaje prin intermediul Articolului 2 din principiile de
bazã, reafirmându-se rolul primar din Consiliul de Securitate al ONU – dar
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nu un rol exclusiv, dacã condiþiile Articolului 5 din Tratatul de la Washington
ºi cele ale apãrãrii comune sunt îndeplinite:
„2. Statele membre NATO formeazã o comunitate de valori unicã, dedicatã principiilor libertãþii individuale, democraþiei, drepturilor omului ºi
supremaþiei legii. Alianþa este ferm dedicatã scopurilor ºi principiilor
Cartei Naþiunilor Unite ºi Tratatului de la Washington, care afirmã responsabilitatea primarã a Consiliului de Securitate pentru menþinerea
pãcii ºi securitãþii internaþionale.“25
În acelaºi timp, soluþii diplomatice ºi contextuale au fost gãsite în cadrul
declaraþiei finale a Consiliului NATO – Rusia, afirmând în acelaºi timp voinþa unui „parteneriat strategic real cu Rusia“ în domeniile de „interes comun“
dar ºi aprofundarea CNR (Consiliul NATO – Rusia) cu participarea a „29 de
parteneri egali“, urmãtoarea frazã afirmând cã acesta este doar un for de consultãri. Mai mult, în urmãtorul paragraf, problemele de interes comun sunt
discutate în CNR ºi chiar ºi „decizii comune ºi acþiuni comune“ ar putea fi
luate în considerare.
„Statele membre ale CNR sunt dedicate lucrului cu 29 de parteneri egali
pentru a acoperi întregul potenþial al Consiliului NATO – Rusia prin
continuarea dezvoltãrii dialogului lor politic ºi cooperãrii practice bazate
pe interesele lor comune. Subliniem faptul cã CNR este un forum pentru
dialog politic în toate momentele ºi pentru toate situaþiile în care nu cãdem de acord. Suntem hotãrâþi sã ne folosim de mecanismul CNR pentru
consultãri, crearea de consens, cooperare, decizie comunã ºi acþiune comunã într-un spectru extins de probleme de securitate în zona euro-altanticã.“26
Aceasta ar fi cea mai mare realizare pe care Rusia o primeºte prin prevederile celor trei documente aprobate la Summitul NATO de la Lisabona. În
aceastã direcþie, NATO a fãcut paºi mari în ceea ce priveºte a doua deschidere cãtre Rusia, dupã ce, la origine, inversase efectele suspendãrii relaþiilor
NATO – Rusia cu toate cã Moscova nu a respectat angajamentele luate în
acordul de încetare a focului ce a pus punct rãzboiul ruso-georgian, ba mai
mult, a recunoscut independenþa celor douã regiuni separatiste georgiene –
Abhazia ºi Osetia de Sud, în loc sã lase loc deciziilor ºi acþiunilor comune.
Este adevãrat, în acelaºi timp, cã documentele adoptate ridicã pretenþii de la
Rusia în ceea ce priveºte acþiunea pentru sporirea încrederii care sã fie pe
mãsura deschiderii demonstrate de Alianþã.
Pe de altã parte, prevederile hard au fost enunþate în toate cele trei documente ca principii de bazã ºi garanþii pentru toate þãrile din zona euro-atlanticã ºi nu doar pentru cele din cadrul Alianþei. Aceastã lista cuprinde ºapte
puncte:
– articolul 5 plus care conþine ºi apãrarea ºi angajarea comunã fermã;
– principiul neutilizãrii forþei sau ameninþãrii cu folosirea acesteia;
– principiile suveranitãþii, integritãþii teritoriale ºi independenþei politice
pentru toate statele regiunii euro-atlantice;
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– Tratatul Forþelor Convenþionale în Europa, prevederile OSCE ºi principiile de bazã ale relaþiei cu Rusia;
– formulãrile pentru regiunile separatiste ale Georgiei;
– operaþiuni „în afara graniþelor“ ºi misiuni de management al crizelor cu
implicarea NATO în crize în afarã graniþelor „atunci când acest lucru este
posibil“;
– formulãri legate de echilibrul rachetelor nucleare – retragerea armelor
nucleare din Europa ºi reducerea stocurilor de rachete nucleare cu razã scurtã
– ºi angajamentul pentru o lume fãrã arme nucleare.
În ceea ce priveºte articolul 5, în Conceptul Strategic a fost iteratã o formulare mai tare a acestuia, care ar trebui sã calmeze grijile aliaþilor în ceea
ce priveºte posibilitatea de a schimba înþelesul prevederii centrale a apãrãrii
comune în NATO sau de a subordona misiunile de bazã ale acestuia, resetãrii
relaþiilor cu Rusia sau întâietãþii parteneriatului strategic cu aceasta asupra
principalelor sarcini ale Alianþei.
„a. Apãrare colectivã. Membrii NATO se vor asista reciproc întotdeauna
împotriva unui atac în concordanþã cu Articolul 5 din tratatul de la Washington. Acest angajament rãmâne ferm ºi obligatoriu. NATO va descuraja ºi se va apãra împotriva oricãrei ameninþãri de agresiune ºi împotriva provocãrilor aduse securitãþii fie cã acestea ameninþã securitatea
individualã a Aliaþilor sau a Alianþei ca un tot unitar.“27
Alte garanþii importante au fost incluse ºi în documentul cadru al principiilor relaþiei bilaterale cu Rusia în CNR, fiind aºezate înaintea articolelor ce
trateazã cooperarea bilateralã. Cel mai important este angajamentul de nefolosire a forþei ºi ne-ameninþarea cu utilizarea forþei în toatã zona euro-atlanticã.
„Statele membre ale CNR se abþin de la ameninþãri de folosire a forþei
una împotriva celeilalte precum ºi împotriva oricãrui altui stat, a suveranitãþii, integritãþii teritoriale sau independenþei politice a acestuia, în
orice manierã, neconformã cu Carta Naþiunilor Unite ºi cu Declaraþia
Principiilor pentru Conduita Relaþiilor între Statele Participante la Actul
Final de la Helsinki“.28
Reciprocitatea este de asemenea invocatã, la fel cum este ºi nevoia de a
umple golurile din cadrul procesului de construire a încrederii ºi de a compensa nerespectarea tratatelor semnate anterior sau denunþarea lor unilateralã
nu doar la nivel declarativ, ci ºi la nivel de acþiuni, confirmând astfel deschiderea ºi seriozitatea angajamentelor luate de Rusia în aceastã relaþie.
De asemenea, se poate observa, în acelaºi articol, susþinerea de cãtre toþi
membrii CNR a suveranitãþii, integritãþii teritoriale ºi independenþei politice
a tuturor statelor din regiunea euro-atlanticã, nu doar a celor aliate. Aici este
inclusã ºi Georgia, ale cãrei astfel de drepturi au fost încãlcate de Rusia în
2008, fapt ce rãmâne un element controversat în dialogul dintre Moscova ºi
NATO.
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În cadrul documentului se reafirmã principiile ºi valorile de bazã, precum
ºi prevederile altor câtorva documente ce reprezintã fundamente pentru relaþia dintre NATO ºi Rusia, inclusiv cele încãlcate de Moscova în momentul
ocupãrii regiunilor separatiste georgiene, schimbãrii graniþelor Georgiei ºi
recunoaºterea independenþei celor douã provincii. Declaraþia comunã a statelor membre ale CNR afirmã:
„Am reafirmat toate scopurile, principiile ºi angajamentele menþionate în
Actul Fundamental, Declaraþia de la Roma ºi Carta pentru Securitate Europeanã a OSCE din 1999, inclusiv „Platforma pentru Securitate prin
Cooperare“ ºi am recunoscut cã securitatea tuturor statelor din comunitatea euro-atlanticã este indivizibilã ºi cã securitatea NATO ºi cea a
Rusiei sunt interconectate.“29
În declaraþia finalã a summitului NATO de la Lisabona, principiile OSCE
precum ºi acordurile legate de Tratatul Forþelor Convenþionale din Europa
(FCE), sunt menþionate ca puncte de referinþã dar ºi ca principii de bazã, inclusiv „consimþãmântul statului gazdã“ în ceea ce priveºte staþionarea trupelor strãine pe teritoriul unei þãri din zonã euro-atlanticã:
„12. Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE) este
o organizaþie de securitate regionalã importantã ºi un forum pentru dialog pe chestiuni relevante a securitãþii euro-atlantice dupã cum s-a demonstrat în cadrul Procesului Corfu. Cuprinzând dimensiunile politic/militar, economic/mediu ºi cea umanã, OSCE joacã un rol important în
promovarea securitãþii ºi cooperãrii. Dorim îmbunãtãþirea în continuare
a cooperãrii Alianþei cu OSCE atât la nivel politic cât ºi operaþional, în
special în zonele cum ar fi prevenirea ºi soluþionarea conflictelor, reconstrucþia post-conflict ºi pentru abordarea noilor ameninþãri. La celebrarea a 20 de ani de la semnarea Cartei de la Paris, aºteptãm Summitul
OSCE de la Astana, Kazahstan pe 1-2 decembrie 2010.
23. (…) Dorim sã vedem un adevãrat parteneriat strategic între NATO ºi
Rusia, ºi vom acþiona în consecinþã aºteptând reciprocitate din partea Rusiei. Reafirmãm dedicaþia noastrã pentru þelurile, principiile ºi angajamentele ce stau la baza CNR.
31. (…) Suntem dedicaþi controlului armelor convenþionale care asigurã
predictibilitate, transparenþã ºi mijloacele de menþinere a armamentelor
la cel mai scãzut nivel posibil pentru securitate. Vom lucra pentru a întãri
regimul controlului armelor convenþionale în Europa pe baza reciprocitãþii, transparenþei ºi consimþãmântului þãrii gazdã.“30
Cu toate cã rãzboiul ruso-georgian este menþionat doar ca principiu în
Conceptul Strategic, Declaraþia finalã dã curs îngrijorãrilor Georgiei ºi
sancþioneazã urmãrile conflictului:
„21. Reiterãm susþinerea noastrã neîntreruptã faþã de integritatea teritorialã ºi suveranitatea Georgiei în cadrul graniþelor sale recunoscute internaþional. Încurajãm pe toþi participanþii discuþiilor de la Geneva sã
joace un rol constructiv în aceste discuþii ºi sã continue sã lucreze îndea-
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proape cu OSCE, ONU ºi UE pentru a gãsi o rezolvare paºnicã a conflictului în teritoriul recunoscut internaþional al Georgiei. Vom continua sã
solicitãm Rusiei inversarea procesului de recunoaºtere a regiunilor Abhazia ºi Osetia de Sud din Georgia ca state independente.
23. (…) Pe baza acestor fundamente solide, facem apel la Rusia sã îºi îndeplineascã angajamentele luate, în ceea ce priveºte Georgia, dupã cum
au fost ele mediate de Uniunea Europeanã pe 12 august ºi 8 septembrie
2008.“31
Un alt pas important fãcut în cadrul Alianþei este îmbrãþiºarea unor noi
tipuri de misiuni, cele de management al crizelor, cu implicarea „dincolo de
frontiere“ ºi chiar cu posibilitatea de implicare a NATO în conflictele din
vecinãtate „atunci când este posibil“. Spre exemplu, în Conceptul Strategic,
la capitolul rezervat Misiunii Centrale a Alianþei, se stipuleazã:
„4. b. Managementul Crizelor. NATO are un set de politici unice ºi robuste
ºi capabilitãþile militare necesare pentru a aborda întreaga paletã a crizelor ce apar înainte, în timpul ºi dupã conflicte. NATO va folosi activ un
amestec propice al acelor instrumente politice ºi militare pentru a ajuta
la gestionarea crizelor ce au potenþialul de a afecta securitatea Alianþei,
în stadiul incipient, înainte ca acestea sã se transforme în conflicte; ºi de
a ajutã la consolidarea stabilitãþii în situaþiile post-conflict unde acest
lucru serveºte securitãþii euro-atlantice.
c. Securitate prin Cooperare. Alianþa este afectatã de, ºi poate afecta la
rândul sau, evoluþiile politice ºi securitale dincolo de graniþele sale.
11. Instabilitatea sau conflictul dincolo de graniþele NATO poate reprezenta o ameninþare directã la adresa securitãþii Alianþei, acestea incluzând ºi cultivarea extremismului, terorismului ºi activitãþilor ilegale
trans-naþionale cum ar fi traficul de arme, narcotice ºi oameni.
20. Crizele ºi conflictele dincolo de graniþelor NATO pot fi o ameninþare
directã la securitatea teritoriului ºi populaþiei Alianþei. De aceea, NATO
se va implica, unde este posibil ºi unde este necesar, pentru a preveni
crize, administra crize, stabiliza situaþiile post-conflict ºi susþine reconstrucþia.“32
Legând aceste misiuni de aºteptata implicare a NATO în conflictele dincolo de graniþe care ameninþã cetãþenii Alianþei, acest „acolo unde este posibil“ în concordanþã cu prevederile Declaraþiei Finale ar putea deschide uºa
pentru primul angajament de implicare al NATO în aceastã formã de conflicte „dincolo de graniþele sale“, cu toate cã alianþa va susþine în continuare
formatul de negociere pentru rezolvarea conflictelor existente:
„35. Bazându-ne pe viziunea unei zone euro-atlantice pacificate, persistenþa conflictelor regionale prelungite din Sudul Caucazului ºi Republica
Moldova continuã sã fie o problemã îngrijorãtoare pentru Alianþã. Facem
apel la toate pãrþile sã se implice constructiv ºi cu voinþã politicã consolidatã în soluþionarea paºnicã a conflictelor ºi sã respecte formatul curent
al negocierilor. Rãmânem dedicaþi susþinerii integritãþii teritoriale, inde-
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pendenþei ºi suveranitãþii Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei ºi Republicii Moldova, ºi vom continua, de asemenea, sã susþinem eforturile pentru dobândirea unei soluþii paºnice a acestor conflicte regionale, luând în
considerare principiile enunþate.“33
O altã formulare interesantã este cea legatã de dimensiunea nuclearã ºi de
voinþa de a avansa cãtre o lume fãrã arme nucleare dar de a menþine, în acelaºi timp, acele capabilitãþi nucleare pentru descurajare atâta timp cât aceste
arme existã în lume. De asemenea, se discutã ºi despre mutarea rachetelor
ruse cu razã lungã din Europa ºi reducerea – dacã nu chiar distrugerea – depozitelor de rachete nucleare cu razã scurtã ale Rusiei din Europa. În Conceptul Strategic se afirmã cã:
„17. Descurajarea bazatã pe un amestec potrivit între capabilitãþi convenþionale ºi nucleare rãmâne un element-cheie al strategiei noastre generale. Circumstanþele în care orice folosire a armelor nucleare ar putea
fi luatã în considerare sunt extrem de rare. Atâta timp cât armele nucleare
existã, NATO va rãmâne o alianþã nuclearã.
26. (…)
• Suntem hotãrâþi sã urmãrim þelul unei lumi mai sigure pentru toþi ºi sã
creãm condiþiile pentru o lume fãrã arme nucleare, în concordanþã cu þelurile Tratatului de Neproliferare Nuclearã, într-o manierã care sã promoveze stabilitatea internaþionalã bazatã pe principiul securitãþii colective depline.
• Odatã cu schimbãrile ce au avut loc în mediul de securitate de la sfârºitul Rãzboiului Rece, am redus dramatic numãrul armelor nucleare staþionate în Europa precum ºi folosirea acestora în strategia NATO. Vom cãuta
crearea condiþiilor pentru reducerea ºi pe viitor a numãrului acestor
arme.
• În cazul oricãror reduceri viitoare, þelul nostru ar trebui sã fie consimþãmântul Rusiei de a mãri gradul de transparenþã asupra armelor sale nucleare din Europa ºi relocarea acestora departe de teritoriile membrilor
NATO. În continuarea acestor acþiuni, ar trebui sã se ia în considerare
neconcordanþa cu marile stocuri de rachete nucleare de razã micã de acþiune ale Rusiei.“34
În declaraþia comunã de la finalul Consiliului NATO – Rusia se afirmã cã:
„Susþinem cu tãrie revitalizarea ºi modernizarea regimului armelor convenþionale în Europa ºi suntem pregãtiþi sã continuãm dialogul asupra
controlului de armamente, dezarmare ºi neproliferare, chestiuni de interes pentru CNR. Salutãm încheierea Noului Tratat START ºi aºteptãm
ratificarea cât mai timpurie ºi intrarea în vigoare a acestuia.
Suntem hotãrâþi sã urmãrim þelul unei lumi sigure pentru toþi, condiþiile
pentru o lume fãrã arme nucleare, þelurile Tratatului de Neproliferare
într-o lume care promoveze stabilitatea pe baza principiului securitãþii
colective depline.“35

120

IULIAN CHIFU

Dacã existau griji legate de cooperarea dintre NATO ºi Rusia pe problematica apãrãrii anti-rachetã, cadrul acestei cooperãri a fost trasat, potrivit
prevederilor Declaraþiei finale a summitului:
„38. Vom continuã sã explorãm oportunitãþile pentru cooperarea cu
Rusia în domeniul apãrãrii împotriva atacurilor cu rachetã într-un spirit
de reciprocitate, maximã transparenþã ºi încredere reciprocã. Reafirmãm
disponibilitatea Alianþei de a invita Rusia sã participe la explorarea în
comun a potenþialului de conectare a sistemelor curente ºi viitoare în
scopuri reciproc avantajoase.
Eforturile NATO ºi SUA pentru apãrare împotriva atacurilor cu rachete
oferã cadrul pentru sporirea unor astfel de posibilitãþi. De asemenea,
suntem pregãtiþi sã abordãm ºi alte state relevante în acest domeniu, pe
baza îmbunãtãþirii transparenþei ºi a încrederii ºi a creºterii eficienþei
misiunii de apãrare împotrivã atacurilor cu rachetã.“36
Deci se vorbeºte despre schimb de informaþii, mãsuri de sporire a încrederii, vizite ºi inspecþii bazate pe reciprocitate, nu se vorbeºte în schimb despre
accesul la tehnologie sau transferul unei asemenea tehnologii cãtre Rusia,
despre dreptul de veto al Rusiei legat de locul în care componentele ar putea
fi amplasate ºi nici despre un loc al Moscovei în procesul de luare a deciziei
legat de folosirea unei astfel de arme. Acest lucru se datoreazã, în principal,
imperativelor de eficienþã, fiind luat în considerare timpul scurt de reacþie în
cazul în care o rachetã ar fi lansatã împotriva uneia dintre þãrile Aliate.
Libia ºi operaþiunile NATO:

10. REÎNTOARCEREA DE LA VOLUNTARISM
LA REGULILE CLASICE ALE DREPTULUI INTERNAÞIONAL*

Instrumente teoretice, metodologie
ºi ºcoli de gândire vizitate

Pentru a descrie fenomenele crizei arabe, am folosit o abordare cognitivinstituþionalã, de esenþã liberalã, în care se suprapun douã curente de strictã
actualitate ºi cu impact major într-o epocã a mediatizãrii: neo-instituþionalismul – gradul de instituþionalizare, funcþionarea realã a acestor instituþii,
————————

* Articol apãrut în Revista UNAp, Impact Strategic, cu titlul Libya and NATO’s operations: the
return from volumtarism to the classical rules of international law, Strategic Impact, nr. 2[39]/2011,
ISSN 1582-810X (ediþie online), pp. 116 – 127, http://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/is39.swf, pp.
101-112. Varianta în limba englezã Libya and NATO’s operations: the return from volumtarism to the
classical rules of international law, Strategic Impact, No.2/2011, ISSN 1842-9904 (online edition) pp.
101-112, http://cssas.unap.ro/en/pdf_periodicals/si39.swf.
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gradul de cuprindere a lor în raport cu societatea ºi capacitatea administrativã, de a transpune în viaþã, a planurilor elaborate ºi revoluþia cognitivã în
psihologie – respectiv noua „religie“ a lumii în care percepþia preia rolul dominant, nu rareori înlocuind realitatea ºi, în orice caz, influenþând regimuri
ºi decizii în lumea democraticã ºi din ce în ce mai mult în lumea arabã.
Cãci dacã democraþie în sens occidental nu este – decât poate în câteva
state ce au intrat pe un asemenea curs, cele mai probabile a se apropia fiind
Marocul ºi Iordania, o democraþie electoralã, precum ºi o impunere a voinþei majoritãþii ºi un trend al incluziunii tuturor curentelor ºi influenþelor în
viaþa politicã sigur vor domina regiunea MENA, aºa cum o va face relevanþa
percepþiei publice formatã prin media libere, internet ºi site-urile de socializare, generatã de creºterea rolului comunitãþilor virtuale în întreaga lume.
Dar poate mai important decât cursul real al evenimentelor devine impactul acestora ºi semnificaþia lor în cursul relaþiilor internaþionale contemporane, a tendinþelor de evoluþie a naturii acestora, într-o epocã a turbulenþelor ºi tectonicitãþii excesive contemporane. Cãci rãzboiul din Libia, operaþiunile NATO ºi altele asociate au fãcut referinþã la câteva teme fundamentale ºi concepte la modã în relaþiile internaþionale contemporane, de la R2P
– „responsability to protect“, principiu fundamental regãsit al Naþiunilor
Unite, deºi formulat într-o epocã în care lipsesc tot mai mult resursele ºi
voinþa intervenþiilor de aceastã naturã – la intervenþiile în scop umanitar,
conceptul la care a fãcut recurs comunitatea internaþionalã atunci când a luat
în discuþie situaþia din Libia.
Fireºte cã în discuþia de naturã teoreticã ºi în calmarea temerilor rivalilor
intervenþionismului de orice fel – în special Federaþia Rusã, China dar ºi
Germania, de aceastã datã, ca sã nu mai vorbim despre conglomeratul tot mai
solidar al þãrilor BRIC/BRICS – a intrat ºi întrebarea celebrã de ce Libia, cu
readucerea în prim plan a rãzboiului pentru resurse, respectiv pentru petrol.
Însã dacã aici rãspunsurile ºi disputa sunt clasice – nu ne intereseazã petrolul, aveam majoritatea contractelor, era simplu sã faci afaceri cu un Gaddafi
ultracunoscut decât cu un regim democratic instabil ºi impredictibil contra
unor argumente de tipul aruncaþi în aer preþul petrolului, nouã ne convine cã
suntem producãtori, subminaþi creºterea economicã globalã în special în partea voastrã de lume, reproºuri ºi argumente venite în special din partea Moscovei ºi Beijingului – devin de interes major pentru noi în special discuþiile
de principiu ºi influenþele gesturilor ºi soluþiilor îmbrãþiºate aici de comunitatea internaþionalã asupra eºafodajului relaþiilor internaþionale în viitor.
Astfel, trebuie sã considerãm concomitent cele trei etaje ale turnurilor din
Hanoi relative la eºafodajul relaþiilor internaþionale contemporane: baza normativã, fundamente politice ºi aplicarea pe teren a conceptelor teoretice, de
rãzboi în scopuri umanitare în cazul de faþã. Din acest punct de vedere, analiza noastrã relevã o concluzie mai degrabã ineditã, respectiv revenirea de
la voluntarism la regulile clasice ale dreptului internaþional, adicã o trecere de la neo-conservatorismul lui Bush Jr, prin liberalismul internaþionalist
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al lui Obama la neo-realism politic conformist în SUA ºi de la autoritarismul
manifest revanºard din august 2008 ºi revizionismul rus al planurilor noi de
securitate europene ºi implementare a eurasiatismului la un conformism voluntar aparent în cazul Moscovei.
Cât despre Uniunea Europeanã, post-modernismul caracteristic construcþiei instituþionale i-a fost contrapus un utilitarism neorealist bazat pe
valori – decurgând din nevoia reglementãrii crizelor financiare, a deficitelor
bugetare dar ºi din constatarea limitelor puterii reale hard ce nu mai dubleazã
demult impresia puterii soft profesate de Bruxelles, chiar ºi atunci când e
vorba despre o revenire la promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii,
mãcar ºi în afara relaþiei cu Federaþia Rusã sau spaþiul sãu de interese – dar
care se vãdeºte amendabil imediat dupã episodul Libia tot prin prisma neorealismului conformist, atunci când constatã, în realitate, lipsa capabilitãþilor
europene de a face faþã unui „rãzboi lung“, chiar ºi în vecinãtatea sa.

1. Libia în zodia protestelor. De la manifestaþii
paºnice la represiune, rãzboi civil ºi intervenþie
militarã internaþionalã

1.1. Situaþia de pe teren

Pentru a putea intra în zodia analizei concrete a evenimentelor din Libia,
trebuie sã contatãm tot mai mult imposibilitatea simplificãrii, procedeu atât
de util polarizãrii ºi susþinerii unui conflict de cãtre societãþile moderne, tocmai din cauza complexitãþii inerente, asociate unui asemenea conflict. Complexitatea devine tot mai mult din corolar al situaþiilor de crizã, un atribut
din ce în ce mai greu de ignorat într-o lume ultramediatizatã ºi bazatã pe percepþii.
Astfel, dacã la nivel global, marii experþi ai lumii amendeazã astãzi modelele economice cu mecansime de feed-back ºi nuanþare bazatã pe percepþia
publicului – ce poate determina scãderi majore de încredere, modificãri de
comportament de consum, prãbuºiri teribile sau, din contra, creºteri de profituri ale unor companii sau altora – ºi în domeniul crizelor internaþionale, al
conflictelor violente, percepþia vine sã amendeze aceleaºi realitãþi ºi sã
afecteze un determinism logic sau o decizie obþinutã pe un lanþ cauzal optim.
Acest lucru a afectat, astfel, ºi decizia în cazul Libiei, aºa cum unele state,
România inclusiv, au stat în expectativã, considerând mai atent un segment
sau altul al rãspunsurilor de pe teren care sã contureze realitatea, definirea
problemei ºi, evident, conturarea soluþiei optime.
Acest lucru deoarece în Libia am avut de a face cu tipologii suprapuse
de evenimente cu linii de demarcare extrem de fine ºi care reclamau arsenaluri de instrumente ºi abordãri de naturã politicã ºi militarã distincte, unele
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radical diferite. De aici dificultatea de poziþionare. Astfel, aveam de a face în
Libia, înaintea declanºãrii protestelor de stradã influenþate de situaþia din vecinãtate ºi de lipsa de orizont a conducerii imobile de 42 de ani, cu o miºcare
de secesiune în zona de Est, în Cyrenaica, faþã de Tripolitania, zona de Vest.
Ea era determinatã de memoria istoricã a loviturii de stat a colonelului
Muammar Gaddafi faþã de fostul rege, provenind din aceastã regiune.
Însã secesionismul nu era perfect, existând ºi alte regiuni cu probleme în
raport cu Muammar Gaddafi, date în special de formulele de alianþe tribale, între tribul sãu ºi alte triburi, care au lãsat în afara sau la periferia puterii alte triburi situate în alte regiuni, unele chiar de la frontiera cu Tunisia,
altele situate fundamental în zona de Vest a Libiei, precum Misrata/Misurata.
În aceastã geografie secesionistã ºi situarea rezervelor de petrol a jucat un
rol important, deºi zona majorã de prelucrare a fost plasatã de liderul libian
în Vest iar resursele majoritare sunt mai degrabã în est, majoritatea aflânduse încã sub controlul sãu.
Tot înaintea izbucnirii miºcãrilor de protest, Muammar Gaddafi era un
bun aliat al Occidentului, al SUA, cu precãdere, dar ºi al Franþei, în combaterea terorismului internaþional, mai exact a francizelor Al Qaeda, de data
aceasta a Al Qaeda în Magrebul Islamic. Aceastã luptã constantã, cu relevanþã în Algeria, sudul Marocului, Sahara occidentalã, Mali ºi Mauritania, a
permis leadership-ului de la Tripoli sã-ºi îmbunãtãþeascã dosarul pãtat de
susþinerea miºcãrilor teroriste mondiale, de favorizarea pregãtirii diferitelor
grupãri pe teritoriul libian ºi de episodul Lokerbie, dar ºi de atacul la adresa
soldaþilor americani dintr-o discotecã berlinezã.
Mai mult, la dosarul sãu pozitiv a apãrut dezvãluirea propriului program
nuclear, renunþarea la dobândirea armei nucleare ºi expunerea programelor
nucleare ale Iranului ºi a reþelei private a lui A. Q. Khan, celebrul pãrinte al
armei nucleare pakistaneze. Acest rol în combaterea proliferãrii nucleare
globale i-a adus punctele pozitive suplimentare ºi au contribuit ºi ele, la postura de lider frecventabil a lui Gaddafi în ultimii ani, dar ºi la înarmarea sa
cu arme în special franceze.
De aici încolo intrãm în realitãþile suprapuse generate de situaþia actualã
din Libia, care a început cu proteste de stradã paºnice, de facturã democraticã, cu impact major ºi care ameninþau sã rãstoarne paºnic regimul. Reacþia
a fost durã ºi a atras dupã sine un rãspuns militar dar ºi convocarea mercenarilor37 din cauza scindãrii în sânul regimului care a avut loc38. Unele categorii de forþe armate au ieºit de sub control, unii miniºtri au pãrãsit corabia
ºi au ales formula Consiliul Naþional de Tranziþie (CNT) de la Bengazi, alþii
au dezertat în diferite capitale unde erau acreditaþi, iar aceastã scindare a regimului a dat cel mai important impuls revoltelor ºi potenþialului succes al
lor. Acest fenomen a generat ºi recursul la mercenari veniþi în special din
Ciadul vecin ºi a declanºat represiunea violentã în stradã.
Peste toate, reacþia violentã a regimului a determinat douã fenomene: represiunea ºi retragerea manifestanþilor din stradã ºi atacul la depozitele de
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armament, în special în zonele deja declarate ca asociate miºcãrii rebele, în
zona de est. Aici un rol important l-a jucat, paradoxal, structura instituþionalã
a Libiei, construitã sub Gaddafi, Jamahiria – societatea fãrã stat, acolo
unde Gaddafi are rolul de „lider spiritual ºi ghid“ ºi nu are o posturã formalã,
nu deþine o poziþie în stat. Astfel, consiliile locale ale oraºelor mari – separate
de sute ºi mii de kilometri de ºosea dreaptã, prin deºert, în câmp deschis – au
putut prelua controlul complet ºi înarma civilii.
Astfel, într-o confirmare a geopoliticii clasice a lui Mckinder, ne aflãm
într-o fatalitate a geografiei care a impus structura politicã a statului
unde ideea greºitã a unui lider a ºi diminuat forþa unui stat în favoarea administraþiilor locale, lucru favorizat ºi de organizarea tribalã ºi de lipsa liantului
statal în Libia. Mai grav, aceeaºi geografie a permis accesul la resursele inclusiv militare ºi la înarmarea civililor, moment de unde am putut vorbi despre un rãzboi civil în Libia.
Din pãcate, toate aceste fenomene ºi evenimente se suprapun. Am avut în
continuare manifestaþii de protest ºi represiuni, am avut lupte între autoritãþi
ºi rebeli, într-un rãzboi civil, avem în continuare tendinþe separatiste, ale mãcar unei pãrþi a Consiliului de la Bengazi, aºa cum am trecut la formule de
intervenþie cuantificate de ONU. Suprapunerea acestor evenimente a dat
naºtere ºi la reacþiile diferite – potenþate de experienþele particulare – ale
unor þãri, ale instituþiilor internaþionale ºi suprapunerea lor continuã sã afecteze ºi unitatea de gândire ºi pe cea de acþiune a comunitãþii internaþionale.
1.2. Fundamentul normativ ºi voinþa politicã manifestã

Dacã e sã intrãm acum în zona bazei normative ºi a reacþiilor politice,
putem vorbi în continuare de tensiunile dintre cele douã nivele de manifestare. Am avut, astfel, Rezoluþia 1970, al cãrei efect era interzicerea livrãrilor
de arme – un embargou – dar ºi interzicerea intrãrii de mercenari în Libia,
scopul fiind acela de a limita represiunea. La o lunã, Rezoluþia 1973 a Consiliului de Securitate al ONU – votatã cu abþinerea Rusiei – pe baza propriilor jocuri39, Chinei – din principiu, precum ºi a Germaniei – pentru a încununa scindãrile de opinii la nivel european40, nu numai diferenþele uzuale –
a marcat atât nevoia introducerii unei zone de excluziune a zborurilor – „no
flight zone“, pentru a proteja civilii de atacurile militare represive ale regimului, dar ºi „protejarea civililor cu toate mijloacele“ – articolul 4 al rezoluþiei – ca ºi interdicþia „unei ocupaþii prin intrarea trupelor la sol“.
Baza normativã era, deci, stabilitã: ne aflam în cadrul clasic al conceptului responsabilitãþii de a proteja civili în zonã de rãzboi, protejare a lor
faþã de represiunile unui regim abuziv, dar ºi al unei intervenþii cu caracter
profund umanitar, desprinsã din doctrina aferentã. Acest etaj al turnului de
la Hanoi al eºafodajului relaþiilor internaþionale era complet, deºi, dupã trecerea ºi explicitarea nivelului politic, vom vedea cã nu pe deplin suficient.
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La nivelul deciziei ºi voinþei politice manifeste, evident cã intrã în discuþie elemente concrete ale relaþiilor bilaterale ºi multilaterale ale Libiei cu
comunitatea internaþionalã ºi cu terþe state41. Astfel, decizia asupra faptului
cã Gaddafi trebuie sã plece a devenit evidentã pe douã niveluri, unul al
portretului de context al schimbãrilor din lumea arabã, care reclamã nevoia
unei relansãri a speranþei, a incluziunii în structurile de putere ºi a unor forme democratice calchiate ºi adaptate cât mai bine la orizontul specific al
acestor state, pe de altã parte nevoia respectãrii Rezoluþiilor Consiliului de
Securitate, în litera ºi spiritul lor.
Autorizarea operaþiunilor comunitãþii internaþionale a dat naºtere la numeroase variante de acþiune. Mai întâi, s-a manifestat evident voluntarismul
unilateral, în special al Franþei42, dublat imediat de cel al Marii Britanii. Explicaþiile sunt diverse ºi þin de memoria istoricã, respectiv de complexitatea
relaþiilor Paris – Tripoli: de la eliberarea doctorului palestinian ºi a asistentelor bulgare acuzate de infectarea copiilor libieni cu SIDA ºi condamnaþi la
moarte, de cãtre fosta doamnã Sarkozy, în primul mandat prezidenþial, cu
costurile respective nepublice asumate de Franþa; vizita cu fast ºi amplasarea
cortului lui Gaddafi pe Champs Elisees; livrãrile de arme ºi tehnicã plus
know how, probabil în acelaºi preþ, pentru ca ulterior cererile Parisului sã fie
ignorate de Gaddafi, când a fost vorba de a renunþa la poziþia sa.
Atacurile imediate ale Franþei, dupã adoptarea rezoluþiei 1973, au demonstrat interpretarea voluntaristã a Parisului, el începând de la „protejarea
civililor“ în Misrata ºi fiefurile rebelilor, implicându-se direct într-un rãzboi
civil, de partea rebelilor, dupã recunoaºterea unilateralã a Consiliului de la
Bengazi drept „unic reprezentant al poporului libian“. Apoi atacurile asupra
centrelor de comandã situate în sau în preajma reºedinþelor liderului libian au
permis interpretarea acþiunilor ca dorinþa de a-l vâna pe Gaddafi. Aceste
reacþii nu aveau nimic de a face cu spiritul Rezoluþiilor ºi trãdau voinþa politicã contrarã dreptului internaþional, fapt ce a determinat rezervele unor state
europene ºi membre ale NATO, dar mai ales reacþiile statelor arabe, ale Ligii
Arabe ºi Uniunii Africane. Gestul ºi intervenþia Franþei au permis, însã, blocarea înfrângerii trupelor rebele de cãtre Gaddafi ºi a decimãrii opoziþiei, dar
cu un preþ mare, asumat unilateral.
Franþei i s-a alãturat ca voinþã politicã Marea Britanie, din raþiuni naþionale, cu o afacere Lokerbie ce a lãsat rãni adânci încã nevindecate, dar cu interpretãri mai nuanþate ale regulilor propuse normativ de Rezoluþiile Consiliului de Securitate. Marea Britanie a vãzut oficial articolul 4 al Rezoluþiei
1973 ca permiþând livrarea de echipamente altele decât armele, ba chiar de
arme defensive pentru rebeli, nefiind contrarã – din cauza succesivitãþii –
interdicþiei livrãrilor de arme formulatã de Rezoluþia 1970. Mai mult, aceastã
ultimã rezoluþie nu interzice prezenþa trupelor pe teren, ci doar ocupaþia, astfel cã grupuri de forþe speciale care sã asigure consilierea militarã ºi tehnicã,
dar ºi organizarea rebelilor, pot fi trimise, în virtutea acestei interpretãri.
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Chiar dacã acceptã cele douã interpretãri prin prisma opþiunilor deschise,
Marea Britanie nu recurge la ele, deci nu livreazã arme, nu a trimis trupe în
sprijinul rebelilor43, nu recunoaºte formal dar dialogheazã cu Consiliul Naþional de Tranziþie (CNT) ºi îl sprijinã prin consiliere, telecomunicaþii ºi materiale anexe. Voinþa politicã de înlãturare a lui Gaddafi este prezentã, dar
manifestarea este în limitele condiþiilor Rezoluþiei 1973.
În fine, poziþia cea mai aºteptatã a fost cea a Statelor Unite. În aceiaºi termeni – deºi a discutat livrãri de arme, consiliere ºi chiar posibilitatea intervenþiei pe teren – preºedintele Barack Obama a respins alternativele, pentru
moment, rãmânând la intervenþia directã ºi rezolvarea problemei radarelor,
apãrãrii antiaeriene, a aerodromurilor ºi zonei de interdicþie a zborurilor, mai
nou autorizând ºi dronele înarmate în Libia44, dar pasând responsabilitatea
primordialã europenilor ºi marºând pe transferul comenzii la NATO.
1.3. Problemele politice ale intervenþiei în Libia

Trei sunt problemele intervenite la nivel politic: una þine de relaþiile dintre diferiþii actori, în special SUA ºi cei europeni, ºi a partajãrii responsabilitãþilor, cea de a doua de comandamentul legitim al operaþiunilor ºi încadrarea
strictã în limitele rezoluþiilor Consiliului de Securitate, iar a treia o chestiune
internã ce ridicã probleme privind potenþialele livrãri de arme pentru a reechilibra raportul de forþe. Astfel, SUA a fost retractilã ºi nedecisã la primul
moment, refuzând un nou episod intervenþionist, solicitat de europeni – în
primul rând de Franþa. Apoi a intervenit cu toatã forþa, rezolvând rapid problemele majore, pasând ulterior, în al treilea timp, responsabilitatea ºi comanda europenilor.
SUA a învãþat din lecþiile Irakului ºi Afghanistanului, dar ºi lecþiile crizei.
E bine sã fii moralist ºi bine vãzut în lume, ca apãrãtor al valorilor, atunci
când, dacã se întâmplã ceva la nivel mondial, strigi dupã SUA sã intervinã
militar, dar o acuzi de unilateralism sau îi cer imperativ sã te consulte când
nu ai nici o contribuþie pe teren sau nu-þi convine tema abordatã. SUA nu mai
doresc acest rol, au ºi costuri suplimentare, nu au declinat, în final, responsabilitãþile globale, dar au pasat conducerea operaþiunii europenilor45. Acest
gest a avut drept relevanþã ºi efect implicarea majorã a europenilor în operaþiuni, împãrþirea cheltuielilor, realizarea acestor costuri ºi constatarea
obiectivã a lipsei de capabilitãþi, motiv pentru SUA de a reclama respectarea angajamentului informal din cadrul NATO de alocare a 2% din PIB pentru domeniul militar.
Pasarea conducerii operaþiunilor cãtre NATO46 a fost un gest politic
consistent dar cu multe probleme, de douã facturi: Franþa ºi-a dorit independenþa operaþiunilor ºi menþinerea planului sãu voluntarist unilateral, nu subordonarea faþã de decizia NAC ºi respectarea strictã a regulilor din Rezoluþia
1973, în timp ce Turcia a avut rezerve majore privind implicarea în intervenþia din Libia – depãºite imediat ce i s-a atribuit un rol ºi un comandament, cu
relevanþã majorã pentru impactul ºi legitimitatea acþiunii47, mai ales prin alã-
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turarea la efort a unui numãr de 4 þãri arabe. România a luptat pentru acest
deznodãmânt care a permis reintrarea într-o zonã de normalitate ºi la nivel
politic. Gestul acesta, de preluare a operaþiunilor statelor individuale sub cupolã ºi comandament NATO, cu respectarea strictã a Rezoluþiilor Consiliului
de Securitate, a reprezentat, de fapt, chintesenþa revenirii de la tentaþia voluntarismului la respectarea regulilor dreptului internaþional, respectiv
la neorealism conformist.
Cea de a treia problemã de naturã politicã, relativã la situaþia internã ºi
evoluþiile din Libia de dupã proteste, vizeazã livrãrile de arme48. A devenit
clar faptul cã Al Qaeda din Magrebul Islamic a profitat de anarhia creatã de
proteste, respectiv de amorsarea rãzboiului civil ºi a reuºit sã procure cantitãþi importante de arme49, pe care le-a depozitat, potrivit relatãrilor, în special în Sahara Occidentalã50/51. Aici se aflã inclusiv rachete sol-aer ºi ele pot
afecta traficul aerian în regiunea Mãrii Mediterane52, iar costurile unei asemenea imprudenþe, de aprovizionare cu asemenea capabilitãþi a Libiei, apoi
de pierdere a lor prin atacarea depozitelor de armament53, s-ar putea sã coste
în timp.
De altfel, s-a vehiculat faptul cã alãturi de rebeli s-ar afla luptãtori operativi Al Qaeda, lucru respins de Consiliul de la Bengazi54. Cert este cã înarmarea forþelor rebele creazã aceastã problemã majorã, a posibilitãþii controlului utilizatorului final ºi al rãspândirii armelor la civili, de unde rezervele
comunitãþii internaþionale de naturã politicã, nu numai normativã, acolo
unde existã deja o linie de interpretare a lucrurilor.
Dacã normativ sunt asigurate bazele pentru opþiuni deschise în sprijinul
rebelilor libieni iar politic problematica de naturã complexã poate fi nuanþatã
ºi interpretatã, poate cel mai relevant argument este dat de cel de-al treilea
etaj al Turnului Hanoi, al eºafodajului relaþiilor internaþionale, respectiv aplicarea practicã a perceptelor de naturã teoreticã ºi transpunerea în realitate a
voinþei politice manifestate. Aceasta dã limitele substanþiale ale unei „intervenþii imaculate“, în strictã conformitate cu conceptul ºi limitele teoretice ale intervenþiei, chiar ºi în cazul unui rãzboi în scopuri umanitare.

2. Crimele împotriva umanitãþii ca motivaþie
a rãzboiului, de la concept la aplicarea în practicã:
mandatul ºi tentaþia voluntarismului

Crimele împotriva umanitãþii ºi rãzboaiele cu scop umanitar nu sunt o
categorie nouã. Deºi eram obiºnuiþi cu rãzboaie determinate de interese –
autoritate sau resurse, sau de ideologie – religioasã sau secularã, „binele“
descris pentru o societate sau alta pentru a dirija ºi coagula dorinþele ºi pentru
a polariza voinþele, rãzboaiele în interes umanitar au relevanþa lor ºi prezenþa constantã în dreptul internaþional, dar mai ales în practica recentã. Evident cã puritatea unei motivaþii/cauze a rãzboiului e discutabilã – ºi aici vor-
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bindu-se despre resurse – în special prin prisma faptului cã existã numeroase
situaþii similare unde nu existã nici o intervenþie.
Motivaþia lipsei de resurse pentru o intervenþie, a costurilor majore în
crizã sau a absenþei interesului comunitãþilor statelor potente, cu capabilitãþi,
e greu de susþinut, oricât ar fi de realã, pentru cã ea atacã fundamental atât
principiul solidaritãþii umane, cât ºi pe cel al egalitãþii de tratament a statelor.
Abordãrile neorealiste contemporane aratã, cinic, însã, realitatea acestor motivaþii.
2.1. Intervenþiile umanitare în trecut

Genocidul ºi crimele împotriva umanitãþii, ca motivaþie moralã a intervenþiei militare, apar încã de la Kosovo, atunci când se dorea curmarea ºi
prevenirea unor noi suferinþe umane datorate conducerii legitim recunoscute a unui stat. Oprirea unui guvern, a unei autoritãþi, de la comiterea crimelor în masã este un percept sancþionat de ONU ºi cuprins în lista scurtã a motivaþiilor pentru intervenþiile comunitãþii internaþionale, cum e cazul ºi în
Libia. Un caz clasic este intervenþia trupelor militare americane în organizarea aeroportului din Haiti ºi a ajutorului umanitar sosit pe calea aerului, dupã
ultimul cutremur devastator.
Am înregistrat ºi o alunecarea linã a sistemului, relaþiilor ºi dreptului internaþional, pe aceastã linie, de la reguli împãrtãºite, dar încãlcate, la voluntarism, forþarea regulilor ºi chiar la tentaþia revizionismului normativ. Putem
vorbi astfel despre diferite grade de voluntarism, chiar voluntarism vinovat ºi politicã revizionistã, în fapt, în cazuri precum intervenþia din anii ’90
din Somalia, pentru prevenirea foametei ºi însoþirea convoaielor de ajutoare
umanitare, sau de cea din Haiti, la eliminarea unui regim represiv ºi corupt
ce crea suferinþe propriei populaþii, mergând pânã la cea de a doua categorie,
cu intervenþia Federaþiei Ruse în rãzboiul ruso-georgian, din august 2008, pe
o pseudo-intervenþie la un genocid etnic, construitã pe modelul Kosovo, pentru a rezolva o problemã de ambiþie ºi politicã intervenþionistã, revizionistã, în raport cu graniþele consemnate de OSCE.
Distincþia clarã ce se impune este cea între intervenþia pe motive umanitare a unei a treia pãrþi ºi misiunile de menþinere a pãcii. În al doilea caz este
vorba despre observarea ºi menþinerea unui acord între douã pãrþi, preexistent ºi supervizat cu forþa armelor, în primul neutralitatea ºi protejarea civililor ºi a victimelor. De aici ºi complexitatea practicii la acest nivel.
Astfel, deja avem o linie foarte subþire, în cazul rãzboiului din Libia, între
manifestaþiile paºnice, represiunea ºi dreptul civililor atacaþi de a se apãra,
inclusiv prin atacarea depozitelor ºi procurarea de arme, dar de aici la rãzboi
civil pasul este foarte mic, aºa cum e o nuanþã extrem de finã între protejarea
civililor sau a celor oprimaþi ºi intervenþia în favoarea unei pãrþi, într-un
rãzboi civil. Complexitatea are însã ºi o explicaþie proceduralã, dar ºi una
ce decurge din experienþe ºi sechele ale trecutului pe care le purtãm ºi astãzi
ºi care altereazã judecata în cazul acestor evenimente „la graniþã“.
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Astfel, crimele împotriva umanitãþii ºi genocidurile cele mai celebre sunt
aici spre a mãrturisi, în practicã, despre experienþele nefaste ale non-intervenþiei oportune ºi la timp, de la Holocaustul din al Doilea Rãzboi Mondial
la genocidul din Ruanda sau de la Srebrenica, în Bosnia-Herzegovina (la ...)
Nimeni nu a intervenit pentru a preveni sau stopa atrocitãþile, fapt asumat
de comunitatea internaþionalã drept un eºec moral. De aici s-a nãscut fundamentul intervenþionismului pe motive umanitare pentru a preveni asemenea carnagii.
2.2. Doctrina ºi limitãrile conceptuale ale „imaculatei intervenþii“

În Sudan, de exemplu, la Darfur, avem de a face cu un preºedinte condamnat deja pentru genocid, care se sustrage pedepsei decise de un Tribunal al
comunitãþii internaþionale pe motiv cã nu recunoaºte aceastã Curte Penalã
Internaþionalã, un gest de suveranitate naþionalã. De aici ºi dificultãþile
practice de aplicare a acestor prevederi. De obicei, masacrul sau genocidul ºi
represiunea se îndreaptã împotriva unei minoritãþi ce se opune majoritãþii ce
dã legitimitatea alegerii prezidenþiale – sau a tolerãrii regimului. Prevenirea
mãcelãririi minoritãþii de cãtre autoritatea legitimã presupune contrapunerea principiului suveranitãþii celui al dreptului de intervenþie din motive
umanitare, de aici ºi dificultatea de a stabili, în mod teoretic, dar mai ales
practic, liniile de demarcaþie clare, certe.
„Imaculata intervenþie“55, clamatã de respectarea în litera ºi spiritul ei a
regulilor ºi prevederilor documentelor normative ce autorizeazã intervenþia
umanitarã, în realitate nu existã. E ºi cazul prezent, în care Franþa a manifestat exces de zel ºi voluntarism excesiv, are interese particulare pentru a
forþa debarcarea lui Gaddafi, în cadrul protejãrii populaþiei civile, chiar
înarmate ºi angajate într-un rãzbloi civil, dar intervenþia sa a protejat opoziþia
din oraºele rebele de la mãcelãrire, în timp ce încetarea focului clamatã de
Gaddafi a fost o acoperire pentru continuarea atacurilor ºi a luptelor din interiorul oraºelor, la adãpostul scuturilor umane ale diverºilor civili implicaþi în
confruntãri. De asemenea, dacã atacul ºi eliminarea lui Gaddafi interveneau,
condamnarea nu mai era formulatã pentru vânarea liderului libian, aºa cum
apare astãzi, când aceastã operaþiune a eºuat.
În acest context, meritã menþionate limitele misiunilor NATO, de la cea
maritimã de aplicare a Rezoluþiei 1970, de blocare a traficului cu arme ºi a
mercenarilor, la cea de aplicare a Rezoluþiei 1973, introducerea interdicþiei
de zbor ºi protejarea cu orice scop a civililor. Evident cã intervenþia este ºi
mai restrictivã în contextul ultimelor documente adoptate la summitul NATO
de la Lisabona, 2010, acolo unde, în Noul Concept Strategic ºi în Documentul final al Summitului NATO – Rusia se reafirmã din nou principiul din
Tratatul Atlanticului de Nord ce marcheazã preeminenþa Rezoluþiilor ONU
ºi a Naþiunilor Unite ca organizaþie chematã sã rãspundã de situaþia intervenþiilor internaþionale, cu excepþia notabilã a cazului apãrãrii comune, de
articol 5, acolo unde Alianþa îºi rezervã dreptul de a reacþiona imediat, tot pe
baza Chartei ONU, dar în auto-apãrare sau împotriva unui agresor extern.
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Reafirmarea acestor principii în 2010, în contextul resetãrii ºi relansãrii
relaþiilor cu Federaþia Rusã – motto-ul acestui summit – subliniazã interesul
Alianþei pentru respectarea, în litera ºi spiritul sãu, a prevederilor internaþionale privind intervenþionismul, dar ºi a mandatelor formulate de comunitatea
internaþionalã ºi asumate. Preluarea comenzii operaþiunilor în Libia de cãtre
NATO reprezintã, o subliniam mai sus, o înclinaþie spre conformism neorealist, dar nu poate limita acþiunile Alianþei la nivelul „intervenþiei imaculate“.
Cea mai clarã motivaþie ºi argumentaþie a acestui fapt e datã de situaþia
din teren. Astfel, avem un caz aproape clar al interdicþiei de zbor, avem o formulã de protejare a zonelor civile rebele împotriva intervenþiei militare cu
armament greu, însã acest fapt nu protejeazã oraºele unde se desfãºoarã
lupte de gherilã urbanã56 – unde intervenþia presupune victime colaterale
civile – ºi nici împotriva intervenþiilor directe ale trupelor fidele lui Gaddafi,
eventual o armatã neregulatã, miliþii ºi civili pro-Gaddafi înarmaþi cu arme
uºoare. Tendinþa de a interveni ºi în aceste cazuri a dus la probleme de atacuri la adresa insurgenþilor în tancuri sau maºini blindate sau în atacuri la
adresa civililor bucuroºi, ce salutau cu focuri de armã trase în aer avioanele
Alianþei.
În aceste condiþii, NATO se aflã în postura de a opta între a asista pasiv
la atacurile din Misrata/Misurata, din interiorul oraºului57, la represiuni asupra manifestaþiilor paºnice din Tripoli sau alte localitãþi, sau la cucerirea, pas
cu pas, a oraºelor rebele de cãtre trupele ºi miliþiile loiale lui Gaddafi – înarmate ºi bine pregãtite – ºi a interveni de o parte într-un rãzboi civil, luptând împotriva lui Gaddafi direct, sau prin introducerea trupelor terestre58. ªi
acest lucru din cauza faptului cã maximum pe care-l poate aºtepta astãzi
NATO de la evoluþiile din teren în Libia este o scindare a Libiei în douã,
zona de Est rebelã ºi cea de Vest loialistã59, dar aici sustenabilitatea financiarã a unui asemenea partaj ºi a asigurãrii securitãþii regiunii separatiste
creazã probleme majore, odatã ce puþurile de petrol60 sunt aºezate încã sub
controlul autoritãþilor libiene ale lui Gaddafi.

3. Perspectiva Libiei: o calea de ieºire

Perspectivele din Libia nu sunt neaparat simple de decelat astãzi, deoarece
intervenþia este la început iar negocierile ce exclud menþinerea lui Gaddafi ºi
a familiei sale sau garanþii pentru aceºtia au fost dublate de includerea, la
ºedinþa grupului de contact de la Doha, inclusiv participarea reprezentanþilor
Consiliului Naþional de Tranziþie (CNT) de la Bengazi. Dar câteva lecþii învãþate de cãtre comunitatea internaþionalã joacã un rol important în evoluþie.
Astfel, cazurile retragerii premature ºi eºecului recunoscut cvasi-unanim în Somalia, cazul Irak 1, al „afacerilor neterminate“ ce au reclamat ulterior o nouã intervenþie împotriva lui Saddam Hussein, dar ºi cazul Irak 2 ºi
Afghanistan, când intervenþia internaþionalã a cãzut într-un „rãzboi lung“ cu
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componentã de „nation building“ sau „state building“, cel puþin, au marcat
orice intervenþie ulterioarã a comunitãþii internaþionale.
Opþiunile sunt relativ anticipabile: fie se schimbã ceva în natura ºi cursul
rãzboiului, fie pe cale negociatã existã o retragere a actualelor autoritãþi fãrã
garanþii directe angajate, fie se înregistreatã un stand-off consemnat cât de
curând pentru a nu irosi resursele. Alternativa este rãzboiul lung pe care
SUA l-a respins când a predat iniþiativa ºi pe care Europa nu ºi-l permite pentru cã nu are capabilitãþi sã-l poarte. Aceste alternative sunt reclamate deoarece rebelii nu par sã aibã nici resursele, nici voinþa, nici cunoºtiinþele, nici
ideologia, nici liderii spre a-ºi duce la bun sfârºit rãzboiul propriu61 ºi înlãturarea lui Gaddafi ºi a clanului sãu, de aceea cer intervenþii tot mai viguroase ale comunitãþii internaþionale, ba chiar intervenþia pe teren pe care iniþial o respinseserã vehement62, în lipsa posibilitãþilor, pe termen scurt ºi chiar
mediu, de a-l învinge pe Gaddafi.
În aceste condiþii, formulele la dispoziþia comunitãþii internaþionale se
situeazã de la escaladarea gradualã a intervenþiei – cu introducerea a unor
noi ºi noi elemente, de la operaþiuni speciale, training ºi state building la nivelul rebelilor – pânã la intervenþie ºi culoare umanitare, care sã permitã
prezenþa trupelor pe teren, inclusiv cu angrenarea lor în separarea pãrþilor ºi
apãrarea unei pãrþi „civile“, „reprimate“63, fie o intervenþie cu depline puteri,
adicã intervenþia directã, cu toatã forþa ºi eliminarea regimului Gaddafi rapid.
Lecþiile învãþate ale trecutului aratã cã prima variantã este puþin probabil
a fi realizatã, mai ales dupã non-intervenþionismul ºi abstinenþa marcate de
SUA, ba chiar respingerea livrãrilor de arme ºi a altor operaþiuni la sol din
partea lui Barack Obama, care intrã, cât de curând, în an electoral. A doua ar
presupune, în actualul context al conformismului neo-realist, o nouã rezoluþie a Consiliului de Securitate care sã constate cã Gaddafi nu a încetat
focul, a continuat atacurile ºi reprimarea civililor64 ºi trebuie eliminat, respectiv condamnat pentru crime împotriva umanitãþii. Din pãcate ºi aceastã
soluþie are o probabilitatea minimã în a fi obþinutã, deci ar trebui ca cineva
sã fie suficient de iute ºi cu resurse suficient de mari ca sã intervinã brusc,
scurt, asumându-ºi costurile gesturilor voluntariste, dar efectul e greu predictibil, mai mult, ar presupune o realã rupturã a populaþiei de Gaddafi, lucru ce
pare mai puþin evident în ultimele sãptãmâni. Nu excludem de plano, evident, nici rezultatul unor negocieri65 care sã marcheze retragerea liderului ºi
a familiei sale, în condiþii acceptabile.
Din pãcate, nici un asemenea rezultat relativ rapid nu asigurã o succesiune
solidã ºi clarã la conducerea þãrii. Aici lucrurile pot aluneca foarte repede în
anarhie ºi lipsã de leadership, iar o construcþie de facturã democraticã
poate dura, deºi e singura ce poate reclama deplina legitimitate. Însã realitatea curge, în orice caz, dacã nu neaparat pe direcþia unui „rãzboi lung“, spre
cea a asumãrii sarcinii reconstrucþiei post-conflict ºi a state building-ului
în Libia, un lucru ce recompune drumul Golgotei strãbãtut în Irak, cel puþin,
adicã o prezenþã strãinã îndelungatã pe teren, într-o formã sau alta, ºi asistenþã costisitoare pentru reforme.
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Varianta aceasta pare a fi cea mai bunã, credibilã ºi fezabilã, odatã ce
Libia are resursele de petrol pentru a susþine o asemenea intreprindere. Mai
mult, este de reþinut cã, de la „ipocrizia altruismului“ ce a lansat campania,
bazatã pe diferite interese ºi motivaþii individuale, comunitatea internaþionalã trebuie sã-ºi redirecþioneze eforturile spre sarcina menþinerii motivaþiei internaþionale pentru intervenþie. Odatã acest pas satisfãcut, putem
intra pe curba clasicã a reconstrucþiei post-conflict ºi a unui eºafodaj democratic în Libia.
În concluzie, indiferent dacã ne situãm în siajul unui „rãzboi lung“, consumator de resurse, sau doar al reconstrucþiei post-conflict, cine a intrat în
Libia o face pentru a rãmâne, iar intervenþia pe teren este indispensabilã, cu
rezoluþie a Consiliului de Securitate sau interpretarea ºi utilizarea celor curente. În orice caz, aceastã pudibonderie nemaiîntâlnitã în relaþiile internaþionale din ultimul deceniu, ce reclamã o sancþiune normativã internaþionalã
înaintea oricãrui gest, aratã clar revenirea de la voluntarism la regulile clasice ale dreptului internaþional, cu efectele majore asupra modului în care
se vor desena viitoarele relaþii internaþionale, între politica de putere ºi respectarea formalã a regulilor dreptului internaþional, dar ºi tentaþia ºi tendinþa
revizionistã de schimbare a lor ºi adaptare la idealurile proprii, intenþie sortitã eºecului în viitorul previzibil.
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„o adevãratã armatã, cea mai bine echipatã din regiune’. Ciadul, Mauritania ºi Algeria ºi-au întãrit
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conducere din Misrata. „Avem nevoie de trupele ONU sau NATO în regiune. Acest demers nu va
reprezenta o ocupaþie occidentalã sau colonialism. Este necesar pentru a ne proteja cetãþenii“, a
adãugat acesta. (...), Charles Levinson, Rebelii din Misrata solicitã trupe strãine, „The Wall Street
Journal“ (Statele Unite ale Americii) din 20.4.2011.
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de neconceput ca o persoanã care a încercat sã îºi masacreze propriul popor sã poatã îndeplini un
rol în viitorul Guvern.(...)“, Barack Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy, Vom continua atacurile pânã când Gaddafi pleacã, „The Times“ (Marea Britanie) din 15.4.2011.
64 Idem.
65 „(...) Alain Juppe, ºeful diplomaþiei franceze, a declarat cã Grupul de contact privind Libia doreºte
sã se îndrepte spre „un armistiþiu“ condiþionat de o retragere a trupelor regimului libian din oraºele
care au fost invadate“. „Dorim sã ne îndreptãm spre un armistiþiu, dar cu condiþia ca acesta sã fie
un armistiþiu cu adevãrat controlat, nu o simplã încetare a focurilor“, a spus Alain Juppe în timpul
unei conferinþe de presã, la sfârºitul unei reuniuni a Grupului de contact privind Libia. (...) De asemenea, Alain Juppe a declarat cã Muammar Gaddafi trebuie sã renunþe la putere în Libia. „Obiectivul este foarte clar: Gaddafi trebuie sã plece, dar este nevoie de o soluþie politicã’, a declarat
ministrul francez. (...)“, Alain Juppe face referire la un armistiþiu condiþionat în Libia, „Le Point“
(Franþa) din 14.4.2011.
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Capitolul al 3-lea

REGIUNEA EXTINSÃ A MÃRII NEGRE –
CONCEPT STRATEGIC REGIONAL
11. „COMPLEXE DE SECURITATE ªI CONCEPTE REGIONALE.
REGIUNEA EXTINSÃ A MÃRII NEGRE. INTEGRAREA
INSTITUÞIONALÃ ªI CAPACITATE ADMINISTRATIVÃ
CA SOLUÞIE PENTRU SECURITATE REGIONALÃ“*
Studiile de securitate s-au dezvoltat, dupã al Doilea Rãzboi Mondial, datoritã unor necesitãþi de naturã politicã ºi militarã cât ºi a influenþei dezbaterilor ºi direcþilor de cercetare din alte ºtiinþe sociale1. Direcþia de dezvoltare
a pornit de la reflecþii asupra securitãþii ºi interesului naþional, cu inserþii interdisciplinare din domenii ºi direcþii de dezbatere inedite, care au dus la apariþia unor idei ºi concepte novatoare ºi au contribuit la dezvoltarea disciplinei
Studiilor de Securitate2. Modelele anterioare de explicaþii în domeniul Relaþiilor Internaþionale, Geopoliticii, Studiilor strategice nu reuºeau sã explice
raþiunea reacþiilor statelor mai mici, cu comportament nu neaparat global sau
în logica bipolaritãþii3, aºa cum a fãcut-o coborârea în regionalism ºi gãsirea
logicii de acþiune la nivel regional, pe care a introdus-o noua disciplinã.
SUA are ºi astãzi politicã globalã, dar existã regiuni unde influenþa sau interesele marilor puteri de la acel moment, din formula organizãrii sistemului
mondial bipolar, nu se materializeazã într-o opþiune neaparat clarã, ci e lãsatã
unei politici regionale, SUA sau Uniunea Sovieticã jucând chiar în era bipolarã un rol nesemnificativ. ªi acolo unde SUA joacã un rol relevant ºi are interese directe, raþionalitatea actorilor regionali poate sã nu reflecte echilibrul
de putere sau chiar relaþiile acestor þãri cu statul american – de exemplu,
România a permis survolul ºi utilizarea spaþiului aerian în campania NATO
————————

* Publicatã în Revista UNAp, Impact Strategic cu titlul Complexe de securitate ºi concepte regionale. Regiunea extinsã a Mãrii Negre. Integrare instituþionalã ºi capacitate administrativã ca soluþie
pentru securitatea regionalã, Impact Strategic, nr. 2[39]/2011, ISSN 1582-810X (ediþie online) pp. 16
– 25, http://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/is39.swf; ºi variantã englezã Security complex and regional
concepts. The Wider Black Sea Region. Institutional integration and administrative capacity as solutions of regional security, Strategic Impact, No. 2/2011, ISSN 1842-9904 (online edition), pp. 14-22,
http://cssas.unap.ro/en/pdf_periodicals/si39.swf.
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din Kosovo, din 1999, este partener strategic cu SUA din 1997 ºi are relaþii
excelente ºi în dezvoltare cu aceasta, dar nu a recunoscut niciodatã independenþa Kosovo, de exemplu.
Pentru SUA sau URSS – azi Rusia, dupã o perioadã de hiatus – politica
internaþionalã rãmâne globalã, pentru alte state însã e mai degrabã regionalã
pentru cã nu au capacitatea ºi opþiunile de politicã externã pe care le au Statele Unite4. Deºi existã cazuri în care capacitatea de proiecþie ºi influenþa în
zone din afara regiunii unde se aflã geografic aceste state este remarcabilã –
cazul României la medierea relaþiilor sino-americane; a relaþiilor americanovietnameze sau în Orientul Mijlociu; crearea CSCE ºi procesul de la Helsinki5
– acest fapt nu înseamnã cã þãrile respective pot formula pretenþii de influenþã sau proiecþie a puterii la nivel global, ci se definesc ºi îºi concep interesele,
de regulã, la nivel regional. Opþiunile lor de politicã externã ºi de securitate
sunt limitate cel mai adesea la acþiuni ºi strategii de nivel regional6.
Din acest punct de vedere, formula post – 89 a sistemului internaþional –
globalizat, ne prezintã o suprapunere de realitãþi distinctedar care coexistã: o
formulã de coexistenþã a puterilor globale ºi procesul de globalizare ca
alonjã ºi interese, dar ºi capacitãþi de proiecþie; concomitent, existenþa ºi influenþa puterilor regionale, cele ce reuºesc proiecþii ºi influenþe exclusiv în
regiunea lor; apoi formule statale recunoscute dar nesubstanþiate, state
slabe sau eºuate, cu dezvoltãri în care dimensiunile substatale ºi raþiunile tribale ºi familiale sunt cele dominante; apoi evident, entitãþi non-statale,
trans-statale, dar ºi actori globali de tip reþea, la care mai adãugãm formulele de integrare ºi organizare diverse la nivele substatale, ce depind atât de
relaþiile dintre actorii regiunii, cât ºi de gradul de maturitate ºi instituþionalizare intern al administraþiei ºi guvernãrii.
Nici reducþionismul situaþiilor din plan internaþional la comportamentul
statelor generat exclusiv de interesul naþional nu mai poate fi acceptat, în
contextul fenomenelor globalizãrii ºi interdependenþelor între actorii scenei
internaþionale, dar ºi în contextul multiplicãrii actorilor, în special în regiunile cu un grad mare de instituþionalizare ºi integrare, cu atât mai mult în
spaþiul european, în care coexistã dimensiunile multiple inclusiv construcþii
post-moderne de tip Uniunea Europeanã. Reducþionismul ºi simplificarea
modelelor de lucru în aceastã formã ignorã gradul mare de complexitate ºi
introduce erori de model ce invalideazã orice judecatã desprinsã dintr-un
asemenea format.
La nivel teoretic ºi academic, interesul naþional nu este o constantã nici la
nivelul relaþiilor internaþionale, deºi relaþiile unui actor sau altul cu terþi, ele,
pot fi constante în timp. Interesul naþional este rezultatul dezbaterii interne,
contextului internaþional ºi interacþiunilor internaþionale ale acelui stat7,
chiar dacã la nivel politic se poate imagina ºi o definiþie a securitãþii situatã
exclusiv în sarcina interesului naþional ca produs al dezbaterii interne ºi al
percepþiei riscurilor, ameninþãrilor ºi vulnerabilitãþilor. Mai mult, fetiºizarea
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interesului naþional exclude posibilitatea interacþiunii ºi influenþãrii reciproce, perspectivã ce neagã însãºi esenþa relaþiilor internaþionale8. Contextualizarea, adâncimea istoricã ºi relaþionarea situaþiilor la nivel regional devine,
astfel, nu doar legitimã, ci esenþialã în înþelegerea Relaþiilor Internaþionale
contemporane.

Formulele explicative ale securitãþii regionale.
Complexul de securitate

Conceptul de securitate regionalã a fost subordonat aproape complet ºi
relativizat doar la nivelul Rãzboiului Rece, din raþiuni politice, ideologice ºi
de necesitate, în contextul balanþei de putere, fiind subordonat practic unui
studiu ce punea în prim plan mai degrabã raþionalitatea globalã a celor douã
superputeri pe care se pliau acþiunile statelor la nivel regional, decât pe o logicã internã ºi raþionalitãþi cu adevãrat raþionale. Într-o oarecare mãsurã, în
formula de atunci era evidentã dominaþia bipolarismului, sistemul global jucând un rol major în acest tip de construcþie, dar apãreau multiple singularitãþi determinate de raþiuni ºi poziþionãri anterioare sistemului bipolar sau
rezultat al valorificãrii noilor reguli ale jocului în contextul unor conflicte ºi
interese regionale mai noi, al unor oportunitãþi create de noul sistem, ce puteau fi la rândul lor valorificate.
Explozia formulelor de integrare de dupã Rãzboiul Rece, sub impactul
globalizãrii, dar ºi ca necesitate de sublimare a unor conflicte regionale preexistente în formule integrate de securitate regionalã, care sã presupunã
implicarea actorilor regionali ºi globali în blocarea reizbucnirii acestor conflicte, a determinat relansarea studiilor regionale ºi a raþionalitãþii formãrii
instituþiilor regionale. Acest pas nu a exclus însã trena lãsatã de fosta organizare bipolarã, cu atât mai mult în fostele zone de contact ale celor douã blocuri unde rãmânea dominantã memoria istoricã ºi unde reconcilierea ºi, eventual, vindecarea rãnilor provenite în urma unor conflicte ºi rãzboaie mai
vechi nu se fãcuse tocmai din cauza raþiunii dominante de logicã bipolarã.
Iar reconcilierea nu se putea face fãrã asumarea greºelilor trecutului sau a
deciziilor care au afectat naþiuni ºi popoare, scuzelor ºi unui anumit tip de
ispãºire simbolicã a agresorului ºi „greºitului“, în formulã religioasã creºtinã, în fine, a iertãrii din partea victimei ºi a reconstruirii încrederii pe care
sã fie instalate noile fundamente ale relaþiilor viitoare.
Existã trei direcþii de abordare a problematicii formulelor regionale9:
– prima, cea a subsistemelor, influenþatã în special de sociologia istoricã10. Subsistemele sunt instrumente analitice, tipuri ideale, modele cu preponderenþã teoreticã;
– a doua este cea a sistemelor subordonate, desprinsã din teoria sistemelor11, acestea fiind elemente fundamentale ale ordinii mondiale ºi existând în
realitate, nu numai la nivel conceptual ºi ideatic12;
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– cea de a treia e cea a complexelor de securitate de datã mai recentã, cu
relevanþa de a acomoda ambele direcþii de cercetare.
Subsistemul regional este definit de structuri de relaþii caracterizate de
un grad relevant de regularitate ºi intensitate ºi conºtientizat de actorii din regiune implicaþi13, dar ºi recunoscut de ceilalþi actori internaþionali14. Actorii
sunt state naþionale, alianþe regionale ºi comunitãþi regionale de securitate15,
miºcãri sociale ºi revoluþionare16; sau se mai poate referi la procese de integrare regionalã17, dar ºi la fluxuri economice ºi societale recurente ºi neinstituþionalizate18.
Subsistemul regional este o etichetare, o denominare relevantã pentru susþinerea ideii existenþei unui sistem internaþional unic, global, total, cãruia subsistemul regional i se subordoneazã19. Interacþiunea poate avea loc la nivel
interguvernamental, societal, transnaþional sau complex, integrat. Sferele de
securitate ale actorilor sunt strâns legate, mai ales la nivel regional20.

Sistemul subordonat este reflectarea aºezãrii accentului nu pe relaþiile
dintre state ºi nivelul regional, ci pe relaþia dintre sistemul internaþional – vãzut ca sistem dominant – ºi subunitãþile sale regionale. La origine, sistemul
dominant care construia raþiunea acþiunilor era sistemul bipolar, care reproducea conflictul ideologic, aceastã raþiune fiind predominantã pentru a justifica pârghiile interne declanºatoare ºi mecanismul funcþionãrii ºi acþiunilor
în fiecare parte a globului. Dar pe teren, au început sã se producã din ce în
ce mai multe singularitãþi cu cât ne apropiam de cãderea sistemului bipolar,
pentru ca unghiul de abordare sã fie contestat dupã cãderea uneia dintre superputeri21. Singularitãþile ºi „abaterile“ de la sistemul bipolar au necesitat
un alt instrumentar.
Interesul pentru sistemele subordonate a fost inegal în funcþie de zona
geograficã în discuþie. Orientul Mijlociu a fost în prim plan, în timp ce Africa
era desconsideratã, din acest punct de vedere. Fãrã o directã motivaþie teoreticã ºi o explicaþie acceptatã, interesul – ºi deci ºi existenþa factualã a sistemului subordonat – era determinat nu atât de numãrul de interacþiuni dintre
actorii regiunii, cât de gradul de integrare al acesteia ºi de interacþiunile cu
sistemul dominant, sistemul internaþional. Acest fenomen face ca sistemele
subordonate sã treacã repede de la dimensiunea conceptualã la realitate, respectiv formele teoretice sã se umple de fond pe mãsurã ce raþionalitatea izvorâtã din analiza având la bazã aceastã abordare îºi fãcea loc în cabinetele decidenþilor din regiunile vizate.
Mai mult, observaþia esenþialã dezvoltatã la confruntarea cu realitatea a
fost aceea cã sistemele subordonate nu sunt în mod necesar identice. O motivaþie formulatã pentru aceste diferenþe – nu numai în formã, dar chiar în raþionalitãþile interne de funcþionare ºi coeziune relativã ale sistemelor subordonate, raportat la regiunile în cauzã – era aceea cã sistemul bipolar, instalat
relativ recent, nu a avut forþa ºi timpul sã facã aceastã realitate sã se imprime
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la nivel raþional ºi sã determine acelaºi tip de model22. Motivaþia aceasta a
fost contestatara naturalã a ideilor marxiste ce pledau pentru reproducerea
conflictului ideologic – ºi deci ºi a reflexelor la nivel regional – uniform ºi
peste tot în lume, pe baza exportului de model ºi a exportului de revoluþie.
Dar poate cea mai interesantã explicaþie e datã de poziþionarea geograficã faþã de sferele de influenþã, deci de interesele marilor actori din sistem.
Cu cât regiunea se afla mai în prim planul interesului ºi sferei de influenþã,
cu atât modelul global reproduce mai mult regulile sistemului global, mai
ales dacã gradul de integrare e mai mare – se prezumã (ba se poate chiar lesne argumenta) ºi faptul cã interesul ºi apropierea geograficã are efect de antrenare ºi asupra gradului de integrare al regiunilor23.
Aceastã abordare continuã sã sublinieze faptul cã politicile externe ºi de
securitate ale statului sunt influenþate în primul rând de situaþiile de la nivel
regional ºi cã subordonarea exclusivã faþã de raþionalitatea ºi impactul structurii ºi motivaþiilor „întregului“, a sistemului, la nivel regional, creazã anomalii ºi nu explicã singularitãþile ºi evoluþiile din realitate, distorsionând analiza relaþiilor internaþionale24.
Mai mult, teoria sistemelor subordonate exclude din explicaþii percepþia
diferitã a statelor în legãturã cu problemele, conceptele sau strategiile de
securitate regionale. Revoluþia cognitivã în psihologie, utilizatã ca instrument de analizã de primã relevanþã dupã generalizarea fenomenelor de tip
televiziunea CNN globalã live, impune o nouã abordare care sã justifice
acest raport ºi modul de construire a percepþiilor colective plecând de la percepþiile individuale.

Barry Buzan a introdus, dupã 1980, conceptul de „complex de securitate“, care a vizat grupuri de state ale cãror preocupãri de securitate sunt interconectate în aºa mãsurã încât analiza problemelor naþionale de securitate
trebuie fãcutã în aceastã formã25. Aºa a apãrut Regional Security Complex
Theory, cu valoare de întrebuinþare preponderentã în lumea anglo-saxonã. În
acelaºi spaþiu teoretic, interdependenþele erau deja judecate prin prisma definiþiei securitãþii cu cinci niveluri – politic, militar, social, economic ºi de
mediu – ºi cu trei obiecte de securitizat, mai recent – individul, societatea ºi
statul26.
Acceptarea generalã, pe scarã largã, a definiþiei, conceptului ºi modelului
a avut loc la mijlocul anilor ’90, dupã ce definiþia aceasta a ºcolii Europene
de Securitate de la Copenhaga a fost asumatã ca definiþie oficialã de cãtre
NATO, în cadrul Conceptului sãu Strategic, adoptat la summitul de la Roma,
1991. De atunci era consacrat, evident, ºi nivelul regional de analizã situat
între cel al statului naþional ºi cel al sistemului internaþional (o rafinare dublã
a modelului lui Kenneth Waltz, care vedea drept nivele de analizã nivelul individual, statal ºi internaþional27). La aceastã rafinare ºi la consacrarea modelului au concurat procesele de decolonizare ºi globalizare28 care au avut loc
ºi care au susþinut, la nivel empiric, noul model.
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Elementele epistemologice rãmase în suspensie ca nerezolvate, în cadrul
acestui concept, sunt dimeniunea, delimitarea regiunilor ºi criteriile de interdependenþã, fapt care duce spre nevoia extinderii conceptului de identitate,
dar el a fost discutat doar la nivel societal, naþional ºi transnaþional, nu ºi la
nivel regional29.

Marea Neagrã de la complex de securitate
la conceptualizarea identitarã regionalã

Faptul cã Marea Neagrã a devenit un complex de securitate dupã 1999 a
fost evident din multiple considerente ale evoluþiilor relaþiilor post-bipolare.
Astfel, la nivel regional a fost înfiinþatã o organizaþie inclusivã – BSEC –
OCEMN, în 1992, la iniþiativa Turciei susþinutã de Rusia, ca expresie a relaþiilor noi, post-Rãzboi Rece, care treceau liniile despãrþitoare ideologice din
epoca bipolarã, prin parteneriatul regãsit Rusia-Turcia – în aceastã organizaþie s-au aflat chiar din primul moment state NATO ºi ale UE (prin includerea
Greciei, alãturi de statele riverane).
Dupã conflictele îngheþate izbucnite unele din perioada sovieticã – 19881991 – toate încheiate însã dupã prãbuºirea Uniunii Sovietice – un adevãrat
moment de rupturã în sensul unor acorduri de securitate comprehensive, cu
implicare actorilor/actorului global SUA, dar cu relevanþã în context regional, a fost dat de summitul OSCE de la Istanbul ºi de declaraþia finalã ce consemna intrarea în vigoare a Tratatului Forþelor Convenþionale în Europa revizuit (în context post-sovietic) ºi de angajamentul de retragere a trupelor ruse
staþionate încã în Republica Moldova – Transnistria ºi Georgia. Aici putem
sã începem sã discutãm despre întrunirea elementelor constitutive ale unui
complex de securitate în Marea Neagrã, acolo unde este consemnatã normativ interdependenþa securitãþii statelor regiunii unele de altele ºi unde existã
ºi un aranjament de securitate militarã clar.
Marea Neagrã ca regiune a fost întotdeauna disputatã prin prisma vocaþiei
sale duale de pod sau frontierã. Dimensiunea Mãrii Negre ºi creºterea capabilitãþilor de proiecþie a forþelor, la care se adaugã faptul cã este o mare internã, cu o cale unicã de ieºire spre oceanul planetar ºi aceea controlatã de un
singur stat, Turcia, a fãcut ca ideea de frontierã pe care ar reprezenta-o Marea
Neagrã sã pãleascã substanþial în timp.
Mai mult, relevanþa strategicã a regiunii a fost cu atât mai mare cu cât au
apãrut sau s-au precizat interese directe ale superputerii rãmase ºi ale tuturor
actorilor majori, ale comunitãþii internaþionale în integralitatea sa faþã de
Orientul Mijlociu, zona Caucazului, Asia Centralã – în special din raþiuni
energetice, la revenirea în prim plan a impactului securitãþii energetice, dupã
crizele repetate în aprovizionarea cu petrol ºi gaze, în special 2005-2009 –
Afghanistanul, Irakul, Iranul. Cu apariþia la Marea Neagrã a actorului vedetã
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post-modern al regiunii, Uniunea Europeanã, la 1 ianuarie 2007, odatã cu intrarea în UE a României ºi Bulgariei, spaþiul strategic ºi de securitate al Mãrii Negre a dobândit toate valenþele centrului de interes ºi zonei de atingere
a tuturor actorilor majori ai regiunii.
Marea Neagrã a fost întotdeauna o zonã de confluenþã. De aceastã datã,
dupã 2007, se aflau aici Rusia, NATO, UE, Turcia. În plus, Marea Neagrã a
devenit spaþiu predilect de tranzit între UE/NATO ºi Caucaz, respectiv Asia
Centralã, unde se aflau noile state independente post-sovietice bogate în resurse de petrol ºi gaze, acesta fiind ºi un traseu alternativ ce evita metropola
– Federaþia Rusã – dar ºi principalul monopolist al transporturilor în regiune
– Turcia.
Marea Neagrã a asigurat un culoar de tranzit ºi cãtre zonele de conflict ale
epocii – Afganistan din 2001, Irak din 2003 – dar ºi cãtre zonele potenþiale
de tensiuni ale viitorului – Iran. Mai mult, prezenþa Turciei era un impact
major de stabilitate pentru Orientul Mijlociu Extins ºi creºterea constantã de
formã ºi greutate strategicã a sa în regiune ºi în lume au determinat chiar perspectiva Regiunii Extinse a Mãrii Negre ºi a Turciei nu numai de a juca rolul
de reper ºi referenþialul de sprijin întru stabilizare a Orientului Mijlociu Extins, ci chiar a determinat apariþia politicilor independente turce în regiune ºi
creºterea rolului Ankarei în spaþiul fostului Imperiu Otoman ºi limitrof.

Mai relevantã este însã tentaþia de a face trecerea de la acceptarea unui
complex de securitate regional la aceea de consacrare a unui concept de securitate legat de regiunea în cauzã. Deschiderea de drumuri a fãcut-o Orientul Mijlociu Extins ºi, dupã acelaºi model, ba chiar ºi cu un coautorat ce se
revendica de la aceeaºi ºcoalã de gândire, am încercat consacrarea unui concept de securitate euro-atlantic prin esenþã, Regiunea Extinsã a Mãrii Negre.
Aceste eforturi au fost la origine fãcute în cadrul Parteneriatului Strategic
România – SUA, lansat în 1997, iar baza conceptualã a constructului a început
a fi discutatã în creuzetul parteneriatului de atunci între Centrul de Studii Internaþionale Strategice – CSIS din Washington DC ºi Societatea Academicã
Românã. La acea vreme, la bazã se afla ideea gãsirii unei coerenþe ºi principiului identitar al regiunii, care nu avea nici nume, ideea conceptului de securitate apãrând mult mai târziu.
Pasul major în aceastã întreprindere l-au fãcut Serghey Konoplyov – ºeful
programului Marea Neagrã al ºcolii Kennedy de Guvernare de la Harvard ºi
mai ales regretatul Ronald Asmus, directorul German Marshall Found
Bruxelles. Aºa a apãrut conceptul de Regiune Extinsã a Mãrii Negre, ce conþinea 9 state ale regiunii: trei euro-atlantice – România, Bulgaria ºi Turcia;
trei caucaziene – Georgia, Armenia ºi Azerbaijan ºi trei din „noul rãsãrit al
Europei“ – Republica Moldova, Ucraina ºi Rusia – iar formatul se baza pe
relaþiile anterior existente deja între NATO ºi toate aceste state – Parteneriat
pentru pace, parteneriate individuale, Dialog Intensificat, Plan de acþiuni
pentru integrare – MAP sau statutul de membru al Alianþei.
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La acest efort s-a alãturat Bruce Jackson30, care a integrat proiectul sãu
pentru noile democraþii ºi Consiliul SUA pentru NATO cu viziunea neo-conservatoare a Frontierelor libertãþii – Frontiers of freedom – ºi a Europei complete ºi întreagã de la Marea Balticã la Marea Caspicã, contribuind ulterior,
alãturi de Stephen Larabee de la RAND ºi de colectivul Institutului Naþional
de Studii strategice al Universitãþii Naþionale de Apãrare a SUA, la elaborarea conceptului strategic pentru Marea Neagrã31. ªi noi am avut câteva
contribuþii pe aceastã temã, pe care le-am promovat ºi angajat în întreaga regiune32.

Integrarea instituþionalã ºi capacitatea administrativã
ca soluþie de securitate regionalã

Formulele de edificare a identitãþii Regiunii Extinse a Mãrii Negre au
þinut, în primul rând, de gradul de coeziune ºi de opþiunile statelor membre.
Pânã la perioada de introspecþie a sistemului de securitate ºi conceptual al Federaþiei Ruse ºi apariþia Doctrinei Putin, în 2003, drumul presupus al Rusiei
lui Elþân ºi a primilor paºi ai lui Putin au pãrut a fi în aceeaºi direcþie, ce a
integrãrii europene ºi euro-atlantice, în acelaºi sistem de valori. Dar acest
curs a fost inversat, motiv pentru care s-a vorbit explicit despre o formulã de
securitate la Marea Neagrã care sã conþinã un binom Marea Neagrã – Rusia,
model care ar fi mulþumit ºi dimensiunea ºi ambiþiile Moscovei ºi ar fi imitat
formulele de dialog consacrate deja, UE – Rusia ºi NATO – Rusia.
Interesul NATO în regiune a slãbit, începând cu anul 2005, în urma deciziei luate la solicitarea Turciei de a nu extinde Operaþiunea Active Endeavour a NATO în Marea Neagrã. Susþinerea unei asemenea variante fusese
fãcutã inclusiv de România ºi am insistat ºi noi pentru o asemenea opþiune
de articol 5, în condiþiile existenþei acestei misiuni în Marea Mediteranã ºi a
principiului indivizibilitãþii securitãþii în cadrul Alianþei NATO.
Însã cum motivul invocat de Turcia a fost Convenþia de la Montreux din
1936, care limiteazã intrarea forþelor navale militare prin strâmtori la nivelul
celor aparþinând statelor litorale ºi cum nici eliminarea convenþiei, nici promovarea liniei de interpretare potrivit cãreia odatã ce un stat membru al
NATO sau UE este stat litoral la Marea Neagrã ºi cele douã organizaþii devin,
în consecinþã, litorale la Marea Neagrã, beneficiind de prevederile Convenþiei, nu s-a soldat cu succes, dupã summitul NATO de la Bucureºti – care a
fost apogeul atenþiei acordate Mãrii Negre ºi securitãþii energetice în Alianþã
– ºi în special dupã rãzboiul ruso-georgian, NATO a trecut în planul doi în
zonele de contact cu Rusia, rolul sãu fiind preluat de cãtre Uniunea Europeanã.
Mai trebuie menþionate aici iniþiativele multiple lansate în Marea Neagrã,
în primul rând Forumul pentru parteneriat ºi Dezvoltare, lansat de România
în 2007, cu dimensiunile sale guvernamentalã, neguvernamentalã ºi de afa-
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ceri – iniþiativã care nu a ajuns sã se consacre printr-o a doua ediþie, deºi a
avut produse relevante în domeniul protecþiei civile ºi a mediului, iar un produs de prim plan a fost Black Sea Trust al German Marshall Found, cu sediul
la Bucureºti ºi investiþiile în cooperarea la nivelul proiectelor comune ale societãþii civile.
Apariþia Uniunii Europene la Marea Neagrã a determinat noi propuneri ºi
proiecte integratoare ºi de cooperare regionalã. La trei luni de la intrarea în
UE, în martie 2007, se vorbea deja despre Sinergia Mãrii Negre ca proiect
lansat de un raportor român, Roberta Anastase, pentru ca formula revizuitã
actualã a Strategiei Mãrii Negre sã fie tot rezultatul contribuþiei unui raportor
român, Traian Radu Ungureanu. Dar poate cel mai important, intrarea în regiune, în forþã, a Uniunii Europene, cu puterea sa soft, a determinat în special
o rafinare a conceptelor ºi a dus la concretizarea conceptului de Regiune
Extinsã a Mãrii Negre ca ºi concept de securitate complex.
Uniunea Europeanã are capacitatea de a birocratiza concepte ºi teorii pe
care apoi le introduce admirabil în malaxorul instituþional european, în ciuda
gradului mare de birocraþie, al constructului instituþional stufos ºi a eficienþei
discutabile a sa. Pactul de Stabilitate în Europa de Sud Est a fost realizat
având la bazã paradigma proiectului comun, acolo unde doi foºti beligeranþi
ajung sã aibã un interes mai mare decât sã se rãzboiascã prin a edifica un
proiect comun, la care sunt obligaþi sã conlucreze, timp în care se pot spune
toate reproºurile ºi se refac legãturile individuale, cu efect asupra reconcilierii post-rãzboi. Însã acest proiect s-a lansat ºi a jucat rolul în condiþiile specifice regiunii ºi ale perspectivei Salonic de integrare europeanã a tuturor
statelor din Balcanii de Vest, angajament asumat la Consiliul European din
Grecia în condiþii specifice ºi irepetabile astãzi pentru state din altã regiune
geograficã.
În cazul regiunii Estice, paradigma ce a stat la baza Politicii de Vecinãtate
a fost cea a compatibilitãþii la frontierã, decurgând din ideile lui Barry Buzan
ºi ale ºcolii Europene de Securitate de la Copenhaga, care a demonstrat faptul cã, cu cât este mai mare distanþã normativã, instituþionalã, de nivel de trai
la frontierã, cu atât e loc mai mare de conflicte, astfel cã politica de vecinãtate s-a axat pe compatibilizarea la frontiera UE contra accesului selectiv la
piaþa comunã europeanã ºi la sistemul de preferinþe vamale. Aceastã politicã
a vizat statele din spaþiul UE minus Turcia – stat candidat ºi Rusia, subiect
al unei relaþii speciale cu UE. Evident, România ºi Bulgaria, în calitate de
state membre, nu intrau în discuþia acestui mecanism de tipul UE – Marea
Neagrã minus Rusia.
Relevantã pentru actuala dezbatere este ºi paradigma liberalã cognitivinstituþionalã: creºterea interacþiunii, gradului de integrare instituþionalã ºi
capacitatea administrativã – aplicarea deciziilor în fapt – cea mai clarã soluþie de securitate regionalã, pe cale de consecinþã ºi în cazul Mãrii Negre
abordarea pãrea a fi cea mai indicatã. Cu cât existã mai multe relaþii, mai clar
instituþionalizate, cu reguli ºi capacitate de aplicare a lor, prin efecte directe
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asupra situaþiei interne a statelor membre, capacitãþii administrative ºi constructului instituþional al acestora, cu atât creºte gradul de securitate regionalã.
Din pãcate, tocmai regiunea Mãrii Negre a fost tributarã unui set de singularitãþi în aceastã materie. Astfel, în regiune a funcþionat CSI, o formulã interguvernamentalã ce a succedat Uniunii Sovietice, dar care a atins culmea
ineficienþei instituþionale, fiind celebrã prin numãrul mare de reguli ºi acorduri stabilite care nu s-au aplicat niciodatã sau care se aplicã exclusiv în avantajul creatorului noului sistem, Rusia, cu ambiþia de a imita Uniunea Europeanã dar cu realizãri la polul opus. Apoi, tot în regiune a funcþionat ºi
funcþioneazã încã BSEC – OCEMN, o organizaþie cu realizãri la fel de modeste ºi la fel de ineficientã, al cãrei rol unic a fost cel de ocupare a „fotoliului de orchestrã“ al colaborãrii la nivelul Mãrii Negre, pe un proiect al
Turciei, susþinut de Rusia tocmai prin blocarea oricãrei alternative. Aceasta
ar putea furniza explicaþia ºi mãsura lipsei de interes pentru Forumul Mãrii
Negre pentru Parteneriat ºi Cooperare, dar ºi relativul eºec al Sinergiei Mãrii
Negre – lipsitã de fonduri ºi de voinþã politicã de angajare, dar care se distinge tot prin relaþia UE – OCEMN ºi nu UE – statele regiunii.
Aceastã situaþie, departe de a reprezenta un contraexemplu, nu se constituie pe deplin în antitezã faþã de ideile instituþional normative constructiviste,
cu rãdãcini maioresciene, am spune noi. Din contra, aceastã situaþie relevã în
fapt distanþa între cantitatea, numãrul de relaþii formale ºi calitatea, profunzimea ºi natura relaþiilor cu forþã de integrare, de penetrare, de influenþare,
cele care dau coeziunea unei regiuni ºi asigurã identitatea ei, respectiv conferã substanþã conceptului de securitate elaborat pe aceste baze.
Varianta deschisã a Securitãþii Regionale, cu aplicabilitate evidentã în regiunea Extinsã a Mãrii Negre, o reprezintã tocmai fundamentarea pe principiul instituþionalizãrii. Din spaþiul formelor fãrã fond expuse de ºcoala maiorescianã, cu reflectare în neo-instituþionalism ºi constructivism, ajungem la
realitatea instituþiilor care se umplu de fond ºi substanþã odatã cu funcþionarea ºi creºterea capacitãþii administrative, ele devin fundamentul securitãþii
regionale, cooperãrii ºi creºterii încrederii. Evident, pentru depãºirea situaþiei „fotoliului ocupat“, a supranormãrii ºi supra-instituþionalizãrii pe care
mulþi au observat-o în regiune, este necesarã schimbarea unghiului de abordare pe direcþia funcþionalitãþii ºi capacitãþii administrative a proiectelor ºi
instituþiilor propuse, bazate în primul rând pe capacitatea administrativã, responsabilitatea ºi forþa guvernãrilor locale în primul rând în raport cu cetãþeanul, acolo unde leadership-ul ºi viziunea fac diferenþa faþã de formulele
populiste de guvernare cu ochii la sondajele de opinie sau cu ochii la presã.
Conteazã seriozitatea, eficacitatea ºi eficienþa relaþiilor, nu aspectele lor cantitative, dar ºi interacþiunea instituþionalã. Nu o anumitã competiþie privind
prevalenþa instituþiilor create la iniþiativa diferiþilor actori din regiune, nu supra-instituþionalizarea dã baza securitãþii regionale, ci sistematizarea, organizarea ºi capacitatea administrativã a noului produs instituþional ºi funcþional.
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Ecuaþia securitãþii energetice a regiunii Centrale ºi de Est a Uniunii
Europene, dar ºi a UE în întregul sãu, este extrem de complexã ºi implicã, în mod obligatoriu, Coridorul Sudic. Aceastã realitate a fost conºtientizatã de Uniunea Europeanã în cadrul Strategiilor de Securitate
Energeticã succesive ºi revizuite. Or actorul principal al proiectului, ca
ºi cheia de boltã a interdependenþelor energetice din regiunea extinsã a
Mãrii Negre este Nodul Georgian.

Coridorul Sudic, crucial pentru
securitatea energeticã a Europei

Securitatea energeticã în Zona Extinsã a Mãrii Negre este definitã de principalele abordãri recunoscute la nivel internaþional (cu numeroase nuanþe la
nivel naþional ºi individual): prima abordare face referire la rutele alternative ºi diversificarea surselor de aprovizionare – sau diversificarea clienþilor interesaþi de resursele respective; iar cea de-a doua implicã teoria interdependenþei, care se traduce prin capacitatea de a implica în companiile de
producþie firmele ºi statele consumatoare ºi în companiile ce fac livrãrile,
firmele ºi þãrile producãtoare. Dacã þãrile de tranzit sunt de asemenea implicate în aceastã interdependenþã, avem, conform acestei abordãri, un aranjament stabil de securitate energeticã.
În regiune regãsim mari producãtori precum Rusia ºi Azerbaidjan, importante þãri de tranzit – Georgia, Turcia, România, Bulgaria, dar ºi Rusia deopotrivã – ºi þãri consumatoare precum Georgia, Turcia, Armenia, Ucraina,
Republica Moldova, Bulgaria ºi România. O parte dintre acestea au strategii
de securitate energeticã, altele au doar fragmente sau elemente ale unei asemenea strategii ce se regãsesc în diferite legi, iar altele nu percep securitatea
energeticã ca pe o problemã, deci modalitatea de abordare a acestei chestiuni
este inegalã, între þãrile regiunii.
Cu excepþia statelor membre ale UE/NATO, care sunt mai bine pregãtite
pentru întâmpinarea unei crize, deºi diferenþiate de capacitatea lor de reacþie,
Rusia nu cunoaºte conceptul de securitate energeticã ºi nu are percepþia
————————

* Apãrut într-o variantã în limba englezã ca studiu introductiv în cartea semnatã Iulian Chifu, Adriana
Sauliuc, Bogdan Nedea, Energy Security in the Wider Black Sea Region, Editura Curtea Veche, Bucureºti, 2010, ISBN 978-973-1983-45-5, 375 p. Lucrarea „NATO Lisbon Summit – the relations with
Russia“ a fost prezentatã în cadrul conferinþei „The Caucasus Knot – Energy Security Strategies in the
Black Sea Region“, 26 septembrie 2011, GMF, Washington, DC, SUA, ºi în cadrul dezbaterii de la
Conferinþa internaþionalã prilejuitã de lansarea cãrþii „Energy Security in the Wider Black Sea Region“, EUCERS, King’s College, 16 iunie 2011, Londra.
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problemelor ce se leagã de acest subiect, prin urmare nu are planificare, pregãtire ºi nici capacitate de reacþie. Avantajul abundenþei resurselor contracareazã apariþia problemelor ºi pentru Azerbaidjan, însã aici percepþia securitãþii este legatã mai mult de siguranþa fizicã a conductelor ºi de investiþiile
strãine directe, în cazul cãrora autoritãþile de la Baku considerã problema rezolvatã prin crearea unui Fond de Stabilizare ºi investiþii din veniturile obþinute prin vânzarea hidrocarburilor, dupã exemplul Rusiei.
În ceea ce priveºte þãrile UE/NATO, capacitãþile energetice interne ale
Turciei sunt scãzute, aceasta bazându-se pe relaþia sa cu Rusia dar ºi pe alternativa oferitã de Azerbaijan ºi de þãrile din Orientul Mijlociu. România este
mult mai bine pregãtitã sã înfrunte o crizã decât Bulgaria, datoritã producþiei
sale interne ºi interconexiunilor cu reþeaua Uniunii Europene, pe când Georgia se bazeazã pe Azerbaidjan iar Armenia pe Rusia. Am fi obligaþi, de asemenea, sã includem în acest segment ºi Iranul prin proximitatea geograficã
ºi abunenþa de resurse, dar acesta este un producãtor important ce se confruntã cu probleme majore ce þin de programul sãu nuclear, islamism radical
ºi relaþii tensionate cu comunitatea internaþionalã, ºi care, pentru moment, nu
reprezintã o alternativã viabilã sau o soluþie pentru problemele de securitatea
energeticã a Regiunii Extinse a Mãrii Negre.
Pentru toate þãrile menþionate mai sus, cât ºi pentru statele europene – cu
excepþia Rusiei – aºa-numitul Coridor Sudic are o importanþã deosebitã când
vine vorba de securitate energeticã. Acesta înseamnã surse diversificate ºi
rute de transport alternative, toate legate de viabilitatea acestui proiect ºi accesarea resurselor energetice ale Mãrii Caspice în alt fel decât prin intermediul rutei monopolizate de Rusia sau a celei cu sancþiuni a Iranului.

Dilemele securitãþii energetice la Marea Neagrã

Astfel, Caucazul reprezintã rezolvarea dilemei de securitate energeticã
din regiune. Existã douã chestiuni majore legate de aceastã dilema, care influenþeazã întregul Nod Caucazian:
Marea Dilemã a Securitãþii, care a fost creatã de Rusia, o þarã producãtoare ºi furnizor pentru toate celelalte (cu excepþia Azerbaidjanului), care ºia definit securitatea energeticã prin dependenþa altor þãri, dependenþã întreþinutã ºi de poziþia de fostã þarã hegemon ºi capitalã a imperiului Sovietic.
Profilul acelor politici implicã în primul rând „dreptul la întâietate“ (un
anumit drept de preempþiune) asupra produselor energetice din fostele þãri
satelit, inclusiv cele din Asia centralã ºi din Azerbaidjan, aceasta însemnând
limitarea accesului liber la conductele sale pe baze competitive, cu livrarea,
din raþiuni politice, de petrol ºi gaz ieftin cãtre Moscova, cumpãrat de companiile ruseºti ºi re-vândut clienþilor la preþuri impuse tot de motivaþiile politice.
Distribuþia cãtre fostele þãri satelit are legãturã tot cu comportamentul
acestora faþã de Moscova ºi este în strânsã legãturã cu accesul pe care com-
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pania Gazprom îl are la achiziþionarea ºi controlul companiilor naþionale
energetice, al companiilor de transport prin conducte ºi la industriile lucrative bazate pe produsele energetice importate – în special aluminiu, oþel ºi
produsele petro-chimice. Astfel, ascendentul energetic este folosit pentru a
obþine controlul asupra acelor industrii ºi „re-întregirea“ fostului sistem economic sovietic în conformitate cu noile reguli capitaliste.
Atitudinea faþã de minoritãþile ruseºti, limba rusã ºi apropierea de proiectele geopolitice ale Rusiei sunt criterii pentru preþul petrolului ºi al gazului,
cât ºi pentru sustenabilitatea aprovizionãrii. Pentru fostele republici socialiste reþeta este asemãnãtoare, cu excepþia elementelor ruseºti. Folosirea ascendentului energetic pentru a obþine avantaje în organizaþii internaþionale
sau aranjamente din care acele þãri fac parte este un bonus urmãrit în strategiile Rusiei.
Cel de-al doilea element al dilemei securitãþii energetice este nuanþat de
celelalte þãri care cautã sã îºi diversifice sursele de import ºi rutele de transport pentru a avea alternative ºi pentru a putea dobândi o poziþie realã de
competitivitate, având în acelaºi timp capacitatea de a face propriile alegeri
în politicile externe, de apãrare ºi de securitate. Astfel, atâta timp cât celelalte
þãri încearcã sã stopeze monopolul rus, Rusia va încerca mereu sã-l întãreascã, aceasta fiind prima dilemã a securitãþii în care Turcia ºi Azerbaidjan
au un oarecare statut special ºi mai multe alternative.
Mica Dilemã a Securitãþii este, de asemenea, direct legatã de Nodul Caucazian ºi defineºte politica Georgiei: ca urmare a faptului cã Georgia rãmâne
o þarã de tranzit pentru gazul ºi petrolul azer cãtre Turcia ºi Occident ºi din
moment ce Armenia este dependentã de gazul rusesc, procentajele produselor petroliere ºi gazului tranzitate, obþinute din aceste servicii de trazit, îi
conferã Georgiei anumite garanþii geopolitice de supravieþuire. În acest caz,
Georgia este o þarã crucialã pentru Occident, pentru menþinerea Coridorului
Sudic în condiþiile definite ºi pentru dezvoltarea în continuare a proiectului
în direcþia cea bunã.
Mica dilemã implicã urmãtoarele patru þãri: Rusia ºi Armenia, Turcia ºi
Azerbaidjan. Sporirea securitãþii energetice a acelor state prin mijloacele surselor alternative ºi reducerea interdependenþei duce la diminuarea securitãþii
Georgiei deoarece în cazul acestei þãri, securitatea energeticã este definitã de
interdependenþa primelor patru.
Cel mai important caz este acela al Armeniei: dacã Armenia îºi sporeºte
securitatea energeticã prin rutele alternative din Iran, diminuându-ºi astfel
dependenþa faþã de Rusia, Georgia se va simþi din ce în ce mai puþin în siguranþã – ºi nu doar din perspectiva securitãþii energetice, ci ºi din cea a securitãþii hard. În acest caz, Rusia ar avea un motiv în minus sã reconsidere întreruperea furnizãrii de energie cãtre aceastã þarã sau invadarea teritoriului ei.
În mai micã mãsurã, dar totuºi important pentru dimensiunea securitãþii
hard, Mica Dilemã de Securitate se referã ºi la Turcia, dar formula conteazã,
atât timp cât alternativele la sursa ºi rutele ruseºti, cele din Orientul Mijlociu
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ºi Iran, nu sunt de încredere iar preþul pentru gazul azer e mult mai profitabil.
Mai mult, definiþia profilului geopolitic ºi relevanþa strategicã a Turciei sunt
dependente de folosirea acestei þãri ca rutã alternativã pentru tranzitul de
energie cãtre Europa ºi cãtre Vest.
Cazul Azerbaidjanului este diferit: el susþine mai degrabã soluþia Georgiei, din moment ce aceasta oferã o rutã alternativã de transport cãtre Turcia
ºi Occident, o parte importantã a definiþiei securitãþii energetice la Baku.
Dacã Georgia sau rutele sale de transport de energie cad în mâna Rusiei, o
îmbunãtãþire a relaþiilor ruso-georgiene, sau o posibilã înþelegere între cele
douã au loc pe seama Azerbaidjanului, acest lucru ar putea afecta serios calea
alternativã de transport de care Baku are nevoie.
Chiar ºi Federaþia Rusã are o mare problemã, din moment ce menþinerea
Armeniei în sfera sa de influenþã presupune oferirea de gaz ºi petrol prin
tranzitarea Georgiei ºi crearea unui ascendent important acesteia. Pe de altã
parte, pierderea Armeniei ca ºi consumator de resurse energetice în favoarea
Iranului, dar în special pierderea Erevanului ca aliat loial ºi necondiþionat în
realizarea proiectelor geopolitice în spaþiul ex-sovietic, ar permite Rusiei sã
se ocupe de Georgia într-o manierã agresivã, pentru ca mai apoi sã poatã face
presiuni asupra Azerbaidjanului pentru a-ºi îndeplini propria agendã energeticã.
Dilemele ar putea, de asemenea, sã fie înlocuite ºi schimbate fundamental
în aceeaºi manierã în care Alexandru cel Mare a acþionat în cazul miticului
Nod Gordian. Alexandru a tãiat Nodul ºi a rezolvat problema fãrã a cãdea în
cursa rezolvãrii unei probleme alambicate, în cazul de faþã existând un actor
care poate face acelaºi lucru: Rusia. Nodul Caucazian ar putea fi rezolvat cu
uºurinþã dacã Rusia l-ar tãia ºi ar bloca astfel permanent alternativa rutei estvest a Coridorului Sudic prin Georgia.

Nevoia prezenþei actorilor externi Regiunii Extinse
a Mãrii Negre pentru echilibru

Astfel de încercãri ºi avertismente au fost lansate deja, în timpul rãzboiului ruso-georgian. Câteva rachete au cãzut extrem de aproape de conducta
BTC – BTE, anumite porturi de la Marea Neagrã au fost ocupate, structurile
militare ataºate poliþiei maritime au fost distruse, iar ruta Est-Vest ºi cãile ferate au fost blocate, tranzitul fiind perturbat.
Întreruperea rutei Est-Vest, a cãilor ferate ºi a conductelor, precum ºi separarea în douã a Georgiei rezolvã dilemele în stilul lui Alexandru Macedon.
Astfel, dacã Rusia are ocazia sã ocupe þãrmul Mãrii Negre din Adjaria, sau
sã recapete controlul asupra acesteia prin intermediul unui aliat local, cum
s-a întâmplat în cazul lui Aslan Abashidze, ar putea controla rutele de tranzit
cãtre Turcia ºi Occident ºi ar putea bloca sau controla complet Coridorul Sudic aºa cum îl ºtim.
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În acest caz, singura soluþie este intrarea în scenã a unor actori noi, externi
regiunii, aºa cum ar fi UE, NATO ºi SUA deopotrivã. Am putut vedea acest
tip de dezbatere în unele cancelarii în timpul rãzboiului ruso-georgian, apoi
dezbaterile legate de „resetarea relaþiilor“ între Rusia ºi UE ºi apoi SUA respectiv NATO, toate aceste eforturi fiind legate de încercarea de a evita soluþia lui Alexandru ce Mare ca opþiune a Rusiei în cazul Nodul Georgian.
Aceastã situaþie aratã limitele ecuaþiei în care sunt implicaþi actorii regionali
care nu sunt suficient de puternici pentru a menþine un echilibru durabil situaþiei în regiunea extinsã a Mãrii Negre.

13. CORIDORUL STRATEGIC EST – VEST:
OPORTUNITÃÞI ªI BENEFICII MULTIPLE*
Greutatea strategicã a Asiei Centrale derivã din proximitatea sa cu
mai multe zone de conflict, dar ºi din potenþialul sãu economic ºi vecinãtatea sa cu doi actori majori – Rusia ºi China, amândoi cu relaþii incerte
cu Vestul. Coridorul Est – Vest care leagã România de Asia Centralã
prin Georgia ºi Azerbaidjan a adus o schimbare necesarã în geopolitica
regiunii, apropiind Vestul de Asia Centralã ºi oferind oportunitãþi enorme pentru Statele Unite ºi þãrile europene.
Rãzboaiele din Irak ºi Afganistan nu au schimbat numai fizic regiunea, dar au creat nevoia, precum ºi oportunitatea unei noi perspective
strategice asupra acesteia. Acest lucru nu a avut loc în timpul perioadei
de planificare a operaþiilor, ci mai târziu, când problema rutelor alternative cãtre Afganistan a devenit crucialã pentru transportul armelor ºi
materialului militar. Nevoia unui drum scurt, drept ºi sigur pentru a
intra în inima continentului a oferit þãrilor de-a lungul coridorului de la
graniþa esticã a Uniunii Europene pânã în Afganistan o nouã importanþã
strategicã. De exemplu, participarea României în „Coalition of the
Willing“ în Irak, în Afganistan ºi mai târziu dobândirea statutului de
membru NATO, împreunã cu parteneriatele sale cu Statele Unite ºi cu
Marea Britanie, au securizat flancul de Vest al acestui coridor.

Asia Centralã ºi importanþa sa strategicã aflatã în creºtere

Asia Centralã permite accesul facil cãtre continentul asiatic ai cãrui vecinii sãi sunt cei mai importanþi actori din regiune. Influenþele geopolitice de
aici sunt diverse, iar echilibrarea lor reprezintã o adevãratã operã de artã. Re-

————————

* Apãrut în varianta în limba englezã ca Occasional Paper sub titlul The East – West Strategic Corridor: Multiple Opportunities and Benefits, GMF, August 2012, http://www.gmfus.org/wp-content/
blogs.dir/1/files_mf/1344264752Chifu_EastWestStrategicCorridor_Aug12.pdf.
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giunea nu este numai interesantã pentru cercetãtori, ea abundã de asemenea
în oportunitãþi economice, sociale ºi de securitate pentru SUA ºi UE.
În nordul regiunii, Federaþia Rusã menþine legãturi vechi ºi proiecteazã
noi instituþii pentru statele Asiei Centrale cu scopul de a asigura (re)integrarea lor într-un proiect comun. În timp ce unele state sunt de acord sã menþinã
legãturi puternice cu Moscova, altele le refuzã. Comunitatea Statelor Independente (CSI) rãmâne în vigoare ºi braþul sãu economic, numit acum Uniunea euroasiaticã, joacã un rol important în schimbul dintre þãrile fostului spaþiu sovietic. Kazahstan este singura altã þarã care s-a alãturat Uniunii Vamale,
creatã iniþial de Rusia ºi Belarus. Pe de altã parte, Organizaþiei Tratatului de
Securitate Colectivã, organizaþia militarã a statelor fostei Uniuni Sovietice,
nu i s-au alãturat nici Turkmenistan, care îºi menþine neutralitatea, nici Uzbekistan, care s-a retras din organizaþie odatã ce au fost adoptate noile reguli de
implicare internaþionalã pe teritoriile statelor membre, reguli care au fost
propuse de Rusia.
În est, China joacã un rol în creºtere de investitor regional major, contribuind la diversificarea exporturilor de energie ale þãrilor în regiune ºi oprind
controlul Rusiei asupra rutelor nordice de energie. Mai mult decât atât, China
este din ce în ce mai implicatã în politicile regionale atât prin investiþii, cât
ºi prin influenþã nominalã crescutã, care o întrece încet pe cea a Rusiei.
Sudul regiunii rãmâne turbulent ºi a devenit un exportator net de ameninþãri prin traficul de droguri ºi, mai important decât atât, islamul radical ºi
terorismul. Conducta planificatã Asia Centralã – Afganistan – Pakistan –
India ar putea constitui o mare realizare pentru regiune. Ar putea declanºa
dezvoltare ºi pacificare pentru Afganistan, permiþând acea recreare modernã
a clasicului Drum al Mãtãsii, despre care se vorbeºte atât. Reconstrucþia
naþionalã a Afganistanului, în general, oferã o mare oportunitate pentru þãri
din Asia Centralã, a cãror proximitate le acordã un avantaj important pentru
comerþ, angajare a forþei strãine de muncã ºi implicare economicã.
În vest, regiunea trece prin schimbãri interesante ºi importante în relaþiile
sale cu Europa. Germania a lansat în timpul preºedinþiei sale europene, interesul european în Asia Centralã, în special în Kazahstan. Mai târziu, Turkmenistan a devenit interesat în vânzarea gazului sãu cãtre Europa, care ar trebui
sã fie expediat prin conducta trans-caspicã via Azerbaidjan. Cu aceste dezvoltãri, coridorul Est – Vest, care leagã România de Asia Centralã prin Georgia ºi Azerbaidjan a adus o schimbare de care era nevoie în geopolitica regiunii, atât aducând Asia Centralã mai aproape de vest, cât ºi oferind oportunitãþi imense pentru Statele Unite ºi þãrile europene.
Asia Centralã nu este deloc coezivã: rivalitãþi ºi gesturi neprietenoase
între þãri reprezintã o trãsãturã obiºnuitã. Nu este nici o regiune democraticã.
Dimpotrivã, regimurile sunt cimentate în obiceiuri vechi, cu dinastii politice
ºi lideri care promoveazã regulile monarhiei absolutiste sub instituþii republicane. Nicio schimbare a acestor reguli nu va avea probabil loc pânã când
nu existã o expunere durabilã a populaþiei la valorile ºi modurile de viaþã

GÂNDIRE STRATEGICÃ

153

vestice, care reprezintã un efect secundar foarte important al coridorului Est
– Vest.
Greutatea strategicã a Asiei Centrale derivã din proximitatea cu mai multe
zone de conflict, dar ºi din potenþialul sãu economic ºi vecinãtatea celor doi
actori – Rusia ºi China, amândoi cu relaþii incerte cu Vestul. Irak, Afganistan
ºi Iran se aflã toate în proximitate ºi orice acces direct ºi sigur la inima Asiei
Centrale ar trebui sã reprezinte un stimulent strategic de securitate pentru
Vest. Facilitãþile militare comune ale SUA ºi ale României la Constanþa ºi
elementele scutului anti-rachetã plasate la Deveselu, în sudul României, sunt
un element de bazã care duce la inima Asiei. Bogãþia ºi potenþialul economic
al Asiei Centrale ar trebui sã prezinte interes pentru UE, care are nevoie de
surse ºi rute alternative de energie. Intrarea Statelor Unite ºi a UE în regiune
ar putea schimba jocul de putere regional ºi ar aduce contrabalansarea necesarã a Rusiei ºi a Chinei.

Coridorul Est – Vest:
convergenþa intereselor între actori

Cel mai important este faptul cã acest coridor Est – Vest serveºte interesului comun ºi include nevoia strategicã a tuturor þãrilor implicate. Pentru
Turkmenistan ºi Kazahstan, acest coridor oferã acces direct la un al treilea
actor major în regiune – Europa ºi/sau Statele Unite – ºi faciliteazã astfel o
schimbare în echilibrul geopolitic al puterilor, mijlocind pentru þãrile din zonã prezervarea securitãþii, a suveranitãþii ºi a integritãþii lor. Un al treilea actor major este absolut necesar, mai ales unul care, aºa cum este cazul Statelor
Unite ºi al UE, este însoþit de investiþii vestice în dezvoltarea resurselor ºi
energie ºi de transferul de cunoºtinþe ºi tehnologie cãtre regiune.
Azerbaidjan este o altã þarã care beneficiazã de o importanþã crescutã a
coridorului. Comerþul ºi contactele în creºtere ar putea asigura stabilitatea
þãrii ºi fluxul investiþiilor, declanºând dezvoltarea extensivã. Ar împiedica
orice încercare iranianã de a transfera islamul radical sau alte instabilitãþi
cãtre Azerbaidjan.
Pentru Armenia, un coridor viabil ar reprezenta o constrângere în ceea ce
priveºte Azerbaidjanul în utilizarea forþei ºi pentru o deschidere în negocierile menite sã soluþioneze conflictul Nagorno – Karabah (NK). Beneficiile
coridorului ar cântãri mai mult decât punerea în pericol a proiectului printr-un
conflict deschis. Erevan-ului i-ar fi oferitã ºansa de a se alãtura unor proiecte
comune cu dividende majore, odatã ce conflictul a fost rezolvat. Pentru comunitatea internaþionalã, crearea coridorului ar fi un catalizator pentru rezolvarea conflictului NK, stimulându-i pe cei mai capabili sã serveascã procesului de pace. În acelaºi timp, coridorul ar ajuta la dezvoltarea transportului pe
uscat din Azerbaidjan via Georgia ºi Turcia cãtre enclava izolatã Nakichevan, care este importantã din punct de vedere strategic pentru Azerbaidjan.
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Pentru Georgia, coridorul Est – Vest ar putea ajuta la stabilizarea þãrii, asigurarea securitãþii legãturii Est – Vest ºi acordarea unui nivel crescut de securitate faþã de presiunea dinspre regiunile separatiste fortificate ºi dinspre capabilitãþile ruseºti plasate acolo. Comerþul, transportul ºi energia ar putea
ajuta Georgia sã-ºi reconstruiascã þara ºi sã o facã mai atractivã pentru regiunile separatiste Abhazia ºi Osetia de Sud de a se re-alãtura, legând în acelaºi
timp Georgia mai aproape de Vest. Þara ar percepe acest lucru drept o susþinere puternicã pentru rãdãcinile în creºtere ale democraþiei ºi pentru efortul
de consolidare instituþionalã ºi responsabilitate guvernamentalã.
Ucraina ar fi un beneficiar important al coridorului Est – Vest ºi datoritã
oportunitãþii pe care o oferã pentru comerþul cu þãrile Asiei Centrale ºi pentru
importul de petrol ºi gaz. Ucraina ºi-a anunþat deja interesul pentru proiectul
AGRI LNG, alãturându-se României, Georgiei, Azerbaidjanului ºi Ungariei
ºi plãnuieºte sã construiascã o fabricã de de-lichefiere la Odessa, complementarã celei planificate la Constanþa, România. Ambele fabrici ar de-lichefia LNG expediat de la Kulevi, Georgia. Ucraina a avut cantitãþi de gaz sub
contract în Turkmenistan ani de zile, dar sistemul de transport rusesc face
imposibilã exploatarea lor.

Un concept cu beneficii strategice multiple

Coridorul Est – Vest este o evoluþie strategicã logicã. Regiunea a fãcut
obiectul unor reflecþii ºi construcþii de concept strategic din 1997. Parteneriatul strategic SUA – România lansat în 1997 la Bucureºti în urma vizitei preºedintelui Bill Clinton, ocupã un loc central în conceptul strategic al regiunii
Mãrii Negre extinse. Strategi americani, vestici ºi români au construit ºi perfecþionat de atunci acest cadru.
NATO a devenit, de asemenea, implicat în conceptualizarea regiunii Mãrii Negre extinse în 2002, când numãrul de þãri din zonã care au devenit
membre NATO s-a ridicat la trei ºi toate celelalte, inclusiv Federaþia Rusã,
au intrat în parteneriate cu Alianþa sau au avut aspiraþii de a i se alãtura. Summit-ul NATO de la Bucureºti în 2008 a reprezentat punctul culminant când
Ucrainei ºi Georgiei le-au fost oferite garanþii pentru a dobândi un statut de
membru al Alianþei.
UE a îmbrãþiºat conceptul strategic dupã 2007. Trei luni dupã integrarea
României ºi a Bulgariei în UE, România a avut succes în promovarea Black
Sea Synergy, o formã de cooperare între UE ºi Organizaþia de Cooperare Economicã la Marea Neagrã, cea mai importantã organizaþie din regiune. Din
pãcate rãzboiul ruso-georgian din 2008 a blocat dezvoltarea acestui proiect
la nivelul potenþialului sãu. Astãzi, UE se aflã în procesul de a transforma
Black Sea Synergy într-o strategie propriu-zisã pentru Marea Neagrã.
Mai mult decât atât, þãrile din regiunea Mãrii Negre, din Caucaz ºi din
Asia Centralã au reuºit în construirea Fundaþiei Marea Neagrã – Marea Cas-
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picã, cu sediul la Bucureºti ºi care promoveazã cooperarea regionalã într-un
concept mai inclusiv decât cel al regiunii extinse a Mãrii Negre. Din 2009 încolo, conceptul de cooperare Marea Neagrã – Marea Caspicã a început sã
câºtige în substanþã, coeziune ºi incluziune printr-o serie de proiecte care
promoveazã cooperarea între þãrile din regiune.
Efortul României de a menþine relaþii excelente cu Georgia ºi Azerbaidjan, precum ºi cu Turkmenistan ºi Kazahstan, au condus la lansarea AGRI –
I nterconectorului Azerbaidjan – Georgia – România. Acestea reprezintã o
bazã solidã pentru continuarea susþinerii politice ºi o eventualã înþelegere
interguvernamentalã pentru coridorul Est – Vest. Mai important, aceste lucruri deschid calea cãtre implicarea SUA, NATO ºi UE în acest efort. Cu susþinerea politicã necesarã ar putea fi puse în aplicare imediat un plan ºi o bazã
de proiecte comune care, completate de garanþii politice solide, ar transforma
coridorul într-o construcþie fezabilã, solidã ºi profitabilã pentru toate pãrþile.
Coridorul Est – Vest reprezintã un beneficiu imediat. În cazul în care s-ar
bucura de susþinerea politicã a þãrilor implicate ºi de susþinerea publicã a Statelor Unite, NATO ºi UE, atunci ar constitui fondul necesar pentru promovarea unei serii de proiecte necesare, care ar acoperi comerþul, transportul, exportul de energie ºi investiþiile. Pe termen mai scurt, acesta ar permite recuperarea în siguranþã a echipamentului militar aflat acum în Afganistan.
Coridorul oferã un alt beneficiu important din punct de vedere strategic:
s-ar putea dovedi un mijloc solid de intimidare pentru toate conflictele din
regiune ºi un stimulent strategic important pentru stabilizarea acesteia în
sudul coridorului – Siria, Orientul Mijlociu extins – dar ºi în nord, mai ales
în Caucazul de Nord.
Existenþa coridorului ar oferi un modus vivendi stabil pentru regiune în
ciuda conflictelor îngheþate: ar preveni aceste conflicte din a fi re-încâlzite.
Ar preveni, de asemenea, apariþia unor noi conflicte, din moment ce beneficiile pentru þãrile din regiune ar încuraja interesul lor în durabilitatea coridorului Est – Vest, care ar putea deveni mai important decât provocãrile reciproce. În acest cadru strategic, conflictele existente ar putea fi negociate ºi
soluþionate în timp ºi contextul s-ar putea dovedi a fi atractiv pe termen mediu pentru Rusia.
Înþelegerea importanþei strategice a coridorului Est – Vest ºi asigurarea
susþinerii politice a þãrilor implicate ºi aceea a statelor vecine, care vãd beneficii în existenþa sa, este un prim pas cãtre concretizarea existenþei sale. Angajamentul pentru securizarea coridorului pentru comerþ, transport, energie
ºi rute militare ar oferi garanþii pentru investitori.
Statele Unite, NATO ºi UE pot ºi ar trebui sã joace rolul garanþilor direcþi,
prin asocierea la înþelegerea politicã ºi/sau prin asumarea unor pãrþi a securitãþii fizice. Acest lucru ar fi în concordanþã într-o mare mãsurã cu strategiile
ºi documentele oficiale, dat fiind faptul cã UE are un interes declarat în infrastructura criticã energeticã, mai ales în ceea ce priveºte conductele de petrol ºi gaz, la care s-ar putea adãuga ºi argumentele generate de faptul cã
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NATO ºi-a asumat responsabilitatea pentru siguranþa atât a rutelor de transport energetic, cât ºi a celor de transport militar. Coridorul Est – Vest pare a
fi cea mai bunã soluþie strategicã pentru îndeplinirea acestor angajamente ºi
pentru promovarea ºi avansarea intereselor comune.

14. CORIDORUL EST – VEST
MAREA NEAGRÃ – MAREA CASPICÃ ÎN ERA INCERTITUDINII*
Un coridor strategic conceptual Est – Vest leagã Asia Centralã de graniþa esticã a UE ºi NATO prin Caucazul de Sud, atât ca ºi coridor fizic
de transport, comerþ ºi energie, cât ºi de coridor virtual pentru proiecte
de investiþii. Dezvoltarea acestuia aduce beneficii tuturor statelor implicate direct ºi vecinilor lor, dar ºi Uniunii Europene ºi Statelor Unite,
în intenþia lor declaratã de a accesa resurse din Asia Centralã pe culoare alternative. Coridorul leagã aceastã regiune de Europa, apoi mai
departe cãtre Atlantic, punând la dispoziþie surse ºi rute alternative de
energie ºi comerþ, dar ºi o rutã sigurã de transport a materialelor militare ale statelor NATO din ºi spre Afghanistan. Aduce beneficii economice ºi de securitate regiunii, expunând, totodatã, populaþia localã din
Asia Centralã la valori ºi principii ale societãþii occidentale moderne, la
democraþie, modernitate ºi aplicarea realã a drepturilor omului.
Coridorul Est – Vest Marea Neagrã – Marea Caspicã completeazã
perfect noul Drum al Mãtãsii, proiect lansat de Secretarul de Stat Clinton în 2011. Ca proiect pentru Afganistan ºi pentru regiunea mai largã,
Noul Drum al Mãtãsii se bazeazã pe transport, comerþ ºi energie, legând
Asia Centralã via Afganistan ºi Pakistan, India ºi China, reconectând
economii ce au fost distruse de decade întregi de rãzboaie ºi rivalitãþi. La
rândul sãu, coridorul Est – Vest asigurã economiilor din Asia Centralã
ºi, prin intermediul lor, ale Asiei de Est ºi de Sud, accesul direct cãtre
Europa, completându-se astfel perfect.
Proiectul nu este lipsit de provocãri. Contextele politice ºi electorale
din anul curent ºi din urmãtorii doi ani, alãturi de evenimentele istorice
ce vor fi comemorate în 2015 cresc riscurile asociate cu dezvoltarea Coridorului. Evoluþiile din Siria, imigraþia în Rusia a circasienilor sirieni,
viitoarele Jocuri Olimpice de Iarnã de la Soci, precum ºi comemorarea
a 100 de ani de la evenimentele din 1915 ar putea cauza întârzieri notabile. Proiectul ar putea fi securizat doar prin asumarea clarã a responsa————————

* Apãrut în varianta în limba englezã ca Occasional Paper sub titlul The East – West Black
Sea/Caspian Sea Corridor in the Age of Uncertainty, GMF, March 2013, http://www.gmfus.org/
wpcontent/blogs.dir/1/files_mf/1362595246Chifu_Corridor_Mar13.pdf.
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bilitãþii politice în statele pe care le implicã, ceea ce ar oferi ºi o garanþie
legitimã pentru sustenabilitatea sa, dar ºi de interesul manifestat de SUA
ºi UE pentru proiect.

Importanþa Coridorului Est – Vest

Greutatea strategicã a Asiei Centrale derivã din proximitatea sa faþã de
mai multe zone de conflict, dar ºi din potenþialul sãu economic ºi poziþionarea în vecinãtatea a doi actori majori, Rusia ºi China, ambii aflaþi în relaþii
nesigure cu Occidentul. Þãrile – Irak, Afganistan ºi Iran se aflã, toate, în imediata apropiere, iar orice acces direct ºi sigur spre inima Asiei Centrale ar
trebui sã reprezinte un stimulent strategic de securitate pentru Occident.
Bogãþiile Asiei Centrale ºi potenþialul sãu economic prezintã interes pentru
UE, care are nevoie de surse alternative ºi de rute pentru energie. Intrarea
SUA ºi a UE în regiune va schimba jocul regional al puterii ºi va aduce o
contrapondere necesarã Rusiei ºi Chinei.
Coridorul Est – Vest Marea Neagrã – Marea Caspicã asigurã convergenþa
intereselor între actorii implicaþi. Pentru Turkmenistan ºi Kazahstan coridorul oferã acces direct la un al treilea jucãtor major în regiune – Europa ºi/sau
SUA – ºi, astfel, faciliteazã schimbarea echilibrului geopolitic al puterilor.
Încurajeazã investiþiile vestice necesare în explorarea resurselor ºi în energie
ºi permite transferul de know how ºi tehnologie cãtre regiune.
ªi Azerbaidjanul, Georgia ºi România ar beneficia de pe urma proiectul
coridorului. Comerþul sporit ºi contactele ar urma sã asigure stabilitatea þãrilor ºi fluxul investiþional, ceea ce ar determina o dezvoltare extinsã. Beneficiile acestui coridor strategic s-ar rãspândi, probabil, ºi spre þãrile învecinate.
Turcia s-ar putea gãsi conectatã mai îndeaproape cu Azerbaidjanul ºi cu statele Asiei Centrale, state cu conexiuni ºi identitãþi istorice turcice. Ucraina ar
urma sã fie un beneficiar major al Coridorului Est – Vest Marea Neagrã –
Marea Caspicã, cel puþin datoritã oportunitãþii pe care o oferã pentru comerþ
cu statele Asiei Centrale ºi pentru importul de petrol ºi gaz.
Coridorul Est – Vest este un pas strategic logic pentru UE ºi SUA ºi va
aduce beneficii imediate. Dacã se va bucura de sprijinul politic al statelor implicate ºi de sprijinul public al SUA, NATO ºi UE, va reprezenta fundamentul necesar pentru promovarea unui serii de proiecte foarte necesare, acoperind transporturile, comerþul, exportul de energie ºi investiþiile. Pe termen
scurt, ar putea permite o recuperare în condiþii de siguranþã a echipamentului
militar staþionat momentan în Afganistan.
Coridorul s-ar putea dovedi o mãsurã de prevenire a tuturor conflictelor
din regiune ºi un stimulent strategic important în stabilizarea regiunilor din
sudul acestui coridor – Siria, Iran, Orientul Mijlociu Extins – dar ºi din nordul sãu, mai ales Caucazul de Nord. Coridorul Est – Vest Marea Neagrã –
Marea Caspicã poate juca rolul unui proiect comun (ºi principiu de menþi-
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nere a pãcii, de rezolvare a conflictelor ºi construire a încrederii asociate cu
acest concept în Balcanii de Vest). Existenþa în sine a proiectului comun ar
preveni reaprinderea acestor conflicte, din moment ce beneficiile pentru þãrile din aceste zone ar declanºa interesul lor pentru sustenabilitatea proiectului, a cãrui importanþã ar depãºi-o pe cea a provocãrii rivalilor din regiune
ºi a luptei cu aceºtia.
Expunerea susþinutã a populaþiei din þãrile implicate în proiect la valorile
ºi la modul de viaþã occidental este un alt potenþial efect important al proiectului. În primul rând, Coridorul reprezintã o legãturã directã ºi scurtã cãtre
garniþa cu UE ºi NATO, pe coasta Mãrii Negre, la Constanþa. În acelaºi timp,
cooperarea în domenii precum transport, comerþ, energie ºi investiþii reprezintã o mãsurã importantã de construire a încrederii, importantã pentru o regiune afectatã de numeroase conflicte.
Provocãri curente la adresa Coridorului

Dezvoltãrile din ultimele 6 luni au generat potenþiale provocãri viitoare
pentru fructificarea proiectului strategic. Conflictul în jurul Nagorno Karabakh ar putea sã escaladeze dupã alegerile prezidenþiale din Azerbaidjan, programate pentru acest an, delimitarea graniþelor maritime în Marea Caspicã a
generat relaþii tensionate între Azerbaidjan ºi Turkmenistan, în timp ce multe
chestiuni rãmân încã de rezolvat între toate statele de coastã, viitorul conductei Trans-caspice rãmâne neclar, iar evenimentele din România, Georgia ºi
Armenia au o influenþã negativã asupra dorinþei sau abilitãþii de îmbarcare în
proiect.

În România, evenimentele din vara anului 2012 au scos la suprafaþã lupta
internã pentru putere care a încãlcat regulile jocului ºi a adus incertitudine în
ceea ce priveºte angajamentele þãrii ca membru al UE ºi NATO. Noua majoritate guvernamentalã aleasã câteva luni mai târziu ºi-a declarat adeziunea
atât la obligaþiile interne cât ºi externe ale României ca membru al instituþiilor transatlantice, dar momentul a venit în urma unei campanii electorale
marcate de o retoricã eurofobã ºi anti-americanã, în timp ce declaraþii surprinzãtoare continuau sã fie fãcute de politicieni din interiorul coaliþiei de
guvernare. Evenimentele din vara anului 2012 ºi campania electoralã din decembrie au ridicat suspiciuni cu privire la abilitatea þãrii se a se îmbarca în ºi
de a susþine proiecte strategice, curente sau viitoare, în ciuda continuitãþii
date de rãmânerea în funcþie pentru încã doi ani a actualului preºedinte.

Georgia a trecut printr-o schimbare paºnicã a puterii în urma alegerilor
din octombrie 2012. Noul guvern a confirmat cu rapiditate continuarea
cursului þãrii spre NATO ºi UE imprimat de predecesorul sãu, dar „resetarea”
în ceea ce priveºte Rusia a creat tensiuni atât în interiorul cât ºi în afara þãrii,
la fel ca ºi câteva politici interne. Noua coaliþie aflatã la putere a fãcut paºi
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precipitaþi cãtre pedepsirea multora dintre foºtii oficiali pentru nereguli ºi
abuzuri în timpul deþinerii puterii, într-un proces ce s-a desfãºurat atât de repede ºi atât de intens încât a pãrut a fi o rãzbunare politicã prin intermediul
justiþiei selective. Faptele au ameninþat fragila coabitare între preºedintele
georgian Mikhail Saakashvili ºi prim-ministrul Bidzina Ivanishvili ºi a crescut tensiunile între viziunile celor doi cu privire la politica externã. În consecinþã, a fost negociat un acord pentru schimbarea constituþiei, iar orientarea
strategicã a þãrii ºi sustenabilitatea proiectelor strategice care implicã Georgia s-ar putea bucura de garanþii constituþionale, calmând spiritele ºi temerile
existente.
În acelaºi timp, unele declaraþii ale premierului Ivanishvili au condus la
îngrijorãri ºi au creat tensiuni în relaþiile þãrii cu vecinii sãi: prim-ministrul a
cerut revizuirea contractelor pe energie cu Azerbaidjanul, partenerul strategic al Georgiei; a citat Armenia ca exemplu pentru Georgia în relaþiile sale
cu NATO ºi a fãcut apel la o abordare echilibratã atât cu privire la Rusia cât
ºi la Occident, abordare care a amintit de noul balans al Ucrainei între cele
douã orientãri. Declaraþiile au declanºat reacþii la Baku, Tbilisi dar ºi în capitale occidentale, fiind, în consecinþã, nuanþate ºi explicate atât publicului intern cât ºi internaþional de cãtre ministrul georgian al Afacerilor Externe ºi
de Cabinetul Premierului.
Sprijinul public pentru integrarea euroatlanticã a Georgiei nu s-a modificat, înregistrând chiar o creºtere în urma alegerilor, ajungând la un maxim
istoric de peste 80%. O miºcare a politicii externe a Georgiei în direcþia opusã ar fi, deci, în detrimentul coaliþiei Visul Georgian aflate la guvernare, ceea
ce dã asigurãri partenerilor internaþionali care ar prefera, însã, sã vadã mai
multã claritate ºi coerenþã în declaraþii ºi politici. Un eventual acord de coabitare extins ºi comprehensiv ar putea da mai multã credibilitate orientãrii
strategice a Georgiei. La fel, o Declaraþie oficialã a Parlamentului de la Tbilisi asupra orientãrii strategice ar rãspunde grijilor partenerilor internaþionali.
În absenþa acestora, angajamentul Georgiei în proiecte strategice curente ºi
viitoare va continua sã fie perceput ca nesigur.

Azerbaidjanul este un pilon major al tuturor proiectelor strategice în regiune, implicând coridoarele de transport, energie ºi comerþ în zona Marea
Neagrã – Marea Caspicã. Relaþia þãrii cu Georgia a fost recent subliniatã întro serie de declaraþii ale premierului georgian, dar cele douã ministere ale
Afacerilor Externe au gestionat situaþia cu bine ºi au calmat spiritele. Totuºi,
relaþia cu Armenia nu face decât sã devinã tot mai tensionatã. În urma unor
schimburi de focuri la linia de demarcaþie ºi în locuri izolate de-a lungul graniþei, Armenia a forþat schimbãri în Nagorno-Karabakh. Asemeni situaþiilor
similare din trecut, evenimentele au fost legate de vizitele americane ºi occidentale la Baku ºi de evenimentele privitoare la negocierile formale aupra
Nagorno-Karabakh ºi au fost utilizate pentru a îndrepta atenþia cãtre conflict
ºi pentru stagnarea procesului de soluþionare a acestuia. De obicei aveau un
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impact scãzut în Armenia, dar de aceastã datã au avut loc la scurt timp înainte
de alegerile prezidenþiale ºi au fost utilizate în scopuri electorale.
De altfel, grupul de la Minsk a fost absent tot anul trecut din dialogul
pentru soluþionarea conflictului, iar procesul s-a desfãºurat într-un format
1+2 informal, în care Rusia ºi-a asumat povara negocierilor între preºedinþii
Armeniei ºi Azerbaidjanului. Iniþiativa, menitã a creºte autoritatea regionalã
a Rusiei, nu a produs nici un rezultat pozitiv. Din contrã, Baku s-a simþit
izolat în acest format în care soluþii împotriva intereselor Azerbaidjanului ºi-au
fãcut ocazional loc în discuþii, doar pentru a eroda mai departe procesul.
Decizia autoritãþilor armene de a deschide un aeroport la Kojali, în Nagorno-Karabakh ºi sã permitã zboruri charter Erevan – Stepanakert creºte tensiunile ºi nervozitatea. Luând în considerare faptul cã locaþia curentã a aeroportului Kojali prezintã importanþã istoricã ºi simbolicã pentru Azerbaidjan
ca loc al rezistenþei în timpul rãzboiului din Nagorno-Karabakh, o reacþie
furioasã a autoritãþilor azere este un element de temut. Autoritãþile de la Baku
au declarat deja cã vor utiliza toate mijloacele necesare pentru a asigura respectarea regulilor internaþionale legate de traficul aerian în regiune. Situaþia
este una cu adevãrat îngrijorãtoare pentru eventuala escaladare a conflictului
armeano-azer în Nagorno-Karabakh sau oriunde altundeva, escaladare ce ar
putea pune în pericol proiecte strategice ce implicã Azerbaidjanul. Totodatã,
din moment ce Armenia se simte izolatã iar alegerile au trecut, ar putea
încerca sã rupã semi-blocada neoficialã.

Turcia este un jucãtor major în Coridorul Est – Vest pentru proiecte de
transport ºi energie. Este un actor stabil, dar este, totuºi, afectat în profunzime de rãzboiul civil sirian care îndreaptã îngrijorãrile Ankarei mai degrabã
spre sud decât spre dezvoltarea de proiecte în Caucaz. Poate cea mai importantã provocare ce vine cu un risc important de escaladare a tensiunilor regionale este comemorarea din 2015 a evenimentelor din 1915. Bine mediatizate de diaspora armeanã, ar putea declanºa schimburi dure între Erevan ºi
Ankara ºi, cel mai important, ar putea afecta interesele turceºti în alte capitale unde s-ar putea ca evenimentele care au avut loc în urmã cu 100 de ani,
numite de cãtre armeni genocid, sã fie condamnate. Deºi mai micã decât
diaspora turcã, diaspora armeanã s-a dovedit a fi mai bine organizatã ºi a fost
capabilã sã ajungã la Congresul american ºi la Parlamentele unor state europene cheie pentru a obþine declaraþii politice ce aduc atingere Turciei. Existã
posibilitatea ca aceastã situaþie sã afecteze toate proiectele lansate în regiune
ºi, dacã tensiunile cresc la maximum, ar putea afecta fundamental relaþii UE
– Turcia ºi SUA – Turcia.
În 2014, Jocurile Olimpice de Iarnã de la Soci ar putea fi utilizate de cãtre
minoritatea circasianã din Rusia, de oricine turcã, ca ocazie pentru a comemora decimarea acesteia cu aproximativ 150 de ani în urmã în ceea ce a fost
numit primul genocid al Erei Moderne în Rusia. Lipsa de rãspuns a autoritãþilor ruse la cererile minoritãþii circasiene din Caucazul de Nord ºi presiunea
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membrilor acesteia, care încearcã sã se refugieze din Siria în Rusia ar putea
declanºa reacþii violente menite a atrage atenþia cãtre problemele ºi cererile
circasienilor. Din momentul în care Georgia a recunoscut genocidul circasian
iar noile autoritãþi de la Tbilisi ºi-au reafirmat aceastã poziþie, diferenþele de
opinii ºi posibilele atacuri teroriste în timpul Jocurilor Olimpice ar putea introduce un nou motiv de îngrijorare pentru Coridorul Est – Vest Marea Neagrã – Marea Caspicã.
Securizarea proiectului: sprijinul politic

Dat fiind stadiul actual al lucrurilor ºi evenimentele viitoare, riscul unor
daune simbolice ar putea creºte, ameninþând, deci, dorinþa ºi abilitatea þãrilor
din regiune de a se angaja în proiectul Coridorului Est – Vest. Opþiunea de a
se implica ºi de a-ºi asuma perspectivele acestui proiect strategic este acum
în mâinile politicienilor din regiune. Interesul manifest al UE ºi SUA privitor
la coridor ar putea asigura participarea entuziastã a unor actori locali, putând
ajuta, totodatã, la ridicare suspiciunilor.
Finalizarea proiectelor economice regionale (calea feratã Baku-Kars) ar
putea, de asemenea, funcþiona drept catalizator al procesului, deºi aceste proiecte economice sunt, ele însele, vulnerabile la ameninþãrile politice ºi de securitate.
Un început bun ºi solid al proiectului ar putea fi dat de o declaraþie comunã a preºedinþilor þãrilor implicate în Coridorul strategic Est – Vest Marea
Neagrã – Marea Caspicã, care ar da un semnal important sprijinului politic
al proiectului ºi un însemnat imbold cãtre proiecte economice concrete care
ar urma sã îi dea mai târziu substanþã. Semnãtura reprezentanþilor þãrilor direct implicate – România, Georgia, Azerbaidjan, Turkmenistan, Uzbekistan,
posibil Kazahstan ºi Turcia – ar oferi garanþii cã proiectul va face paºi înainte
cãtre stadii mai concrete în ceea ce priveºte transportul, comerþul, energia
etc.
Succesul proiectului necesitã ºi implicarea statelor occidentale. Interesul
declarat al SUA ºi UE în dezvoltarea acestuia va declanºa interese atât în regiune, cât ºi în cadrul comunitãþilor de afaceri americane ºi europene.
ªi voinþa politicã înspre relaþii strategice cu Asia Centralã articulate la nivelul UE ar putea ajuta la asigurarea interesului ºi participãrii la proiect.
Un eºec al actorilor menþionaþi în a-ºi urma interesul se va traduce în
oportunitãþi economice eºuate ºi insecuritate accentuatã în regiune. Situaþia
va avea impact asupra retragerii trupelor din Afganistan ceea ce, în cele din
urmã, va afecta succesul strategiei Noului Drum al Mãtãsii, care îºi va pierde
extensia naturalã cãtre pieþele din Europa. În condiþiile în care cele douã proiecte sunt complementare, doar împreunã vor completa Vechiul Drum al Mãtãsii care, la fel ca în trecut, ar putea aduce din nou dezvoltare economicã ºi
culturalã de importanþã istoricã.
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15. PROCESUL DE ANSHLUSS AL UCRAINEI:
ACHIZIÞIONAREA BUCATÃ CU BUCATÃ*

1. Ucraina a dat Sevastopolul Rusiei
pe încã 30 de ani

Pe data de 21 aprilie 2009, Moscova a reuºit performanþa de a lua o decizie strategicã cu impact pe termen lung: continuarea prezenþei militare în
Ucraina prin pãstrarea bazei de la Sevastopol. În timpul întâlnirii bilaterale
ce a avut loc la Harkov, în estul Ucrainei, preºedinþii Viktor Yanukovici ºi
Dmitri Medvedev au semnat un acord prin care preþul gazelor importate de
Ucraina din Rusia va scãdea cu 30% în schimbul prelungirii perioadei de
închiriere a bazei de la Sevastopol pentru o perioadã de 25 de ani, cu o prelungire automatã de 5 ani, prevãzutã în acord.
În prezent, Constituþia ucraineanã interzice prezenþa unor baze militare
strãine pe teritoriul sãu – articol introdus dupã anul 1997 când a fost semnat
un acord prin care Sevastopolul era închiriat de cãtre Federaþia Rusã pe o perioadã de 20 de ani. Acest termen va expira în luna mai 2017.
Reducerea preþului la gaze este de 100 de dolari pe mia de metri cubi sau
30% din valoarea contractualã, în condiþiile în care preþul de piaþã al gazului
scade sub 330 de dolari pe mia de metri cubi. Potrivit preºedintelui ucrainean, discountul gazului se va concretiza printr-o investiþie de 40 de miliarde
de dolari pe care Rusia o va face în urmãtorii 10 ani în Ucraina. Practic, preþul gazului nu va scãdea ci va rãmâne la preþul actual de 330 de dolari pe mia
de metri cubi, doar cã o parte din contravaloarea datã de Ucraina se va întoarce sub forma unor investiþii.
Gazprom nu îºi va diminua profitul, dar bugetul federal al Rusiei va pierde
3-4 miliarde de dolari anual. Dar nici aceastã sumã nu este preþul corect pentru Rusia, deoarece Ucraina ºi-a anunþat intenþia de a mãri importul de gaz
în 2010 la 36.5 miliarde de metri cubi. Acest lucru se traduce printr-un calcul
economic simplu în care scãderea preþului este amortizatã de creºterea volumului de gaz importat33.
Rusia a crescut preþul pentru mia de metri cubi de gaz la 360 de dolari în
prima parte a anului 2009, comparativ cu cei 179 de dolari pentru aceeaºi perioadã a lui 2008. Preþul a fost redus la 305 dolari la începutul acestui an.
Bugetul ucrainean pentru 2010, care nu a fost încã aprobat, prevede un preþ
al gazului de 334 de dolari, conform declaraþiilor ministrului ucrainean al
Economiei, Serhy Tyhypko.
————————

* Evaluare fãcutã pentru un client privat la 23 aprilie 2009. Prezentatã în cadrul conferinþei internaþionale organizatã de cãtre The Open Ucraine Foundation, eveniment: Black Sea Security Round
Table, cu titlul „Black Sea Region: Geopolitical Dilemma of High Priority Area“, 25 mai 2011, Odessa,
Ucraina.
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Printr-o strategie foarte bine pusã la punct bazatã pe o serie de previziuni
exacte, Kremlinul a reuºit sã obþinã atât de mult cu atât de puþin. Acum mai
bine de o lunã, Viktor Yanukovici vizita Moscova ºi era „descurajat diplomatic“ sã ridice chestiunea gazului. I se prezentau cele mai dure opþiuni – aderarea la Uniunea Vamalã, renunþarea la sitemul de tranzit – iar posibilitatea
negocierilor era închisã.
În timpul care a trecut de la acel moment, Rusia a dat un rãgaz de gândire
administraþiei de la Kiev faþã de alternativa absenþei diminuãrii preþului,
astfel încât acordul prezentat pe 21 aprilie sã fie unul extrem de avantajos ºi
acceptabil pentru oamenii de afaceri ucraineni. Sub masca unei concesii
uriaºe, care a lãsat Ucraina umilã ºi recunoscãtoare, Moscova ºi-a îndeplinit
un obiectiv strategic deosebit de important care înseamnã controlul în Marea
Neagrã ºi limitarea definitivã a opþiunilor de securitate ale Ucrainei.
Prima problemã fundamentalã a acordului este faptul cã utilizeazã mijloace
economice ºi avantaje pretins economice pentru a rezolva o problemã politicã ºi mai ales strategicã. Or, este cunoscut din modul de acþiune anterior
al Federaþiei Ruse cã acest tip de reduceri de preþuri este vremelnic, presupune preluarea unor elemente absolut importante din economia þãrii vizate –
în cazul de faþã, unic în spaþiul post-sovietic34, a fost vorba despre un avantaj
strategic – pentru ca ulterior, dupã preluarea componentelor dorite din economie sau sistemul de tranzit energetic, alãturi de industriile profitabile, dar
mari consumatoare de produse energetice, preþul sã ajungã din nou la nivelul
dorit.
O a doua problemã este faptul cã acordul presupune – spre deosebire de
cel din 1997 – schimbarea componentelor militare ale Flotei ruse gãzduitã la
Sevastopol35, respectiv amplificarea capabilitãþilor ºi a calitãþii acestora, lanseazã un nou proces de escaladare a înarmãrii în Marea Neagrã, un proces ce
nu a mai existat dinainte de 1936, atunci când a fost adoptatã Convenþia de
la Montreux. Prezenþa la Sevastopol a trupelor ruse cu 10 submarine dintre
care trei din clasa Lada, a unor noi corvete, a viitoarelor port-elicoptere Mistral, nu au cum sã nu determine reacþii atât din partea Turciei cât ºi a României ºi Bulgariei dacã doresc sã-ºi protejeze apele teritoriale. Cu atât mai
mult, fie o operaþiune NATO, fie Black Sea For – Black Sea Harmony va
trebui sã preia responsabilitatea însoþirii viitoarelor transporturi Georgia –
România de gaz lichefiat ºi Georgia – Bulgaria de gaz comprimat, pe relaþia
Est – Vest în Marea Neagrã.
A treia problemã majorã este efectul de antrenare al deciziei pentru susþinerea separatismului pro-rus. Practic, fãrã a o nota efectiv, Ucraina a concedat controlul Crimeii pe o perioadã foarte lungã Federaþiei Ruse, gest care
este interpretat deja la Kiev drept trãdare, act anticonstituþional ºi cedarea
controlului asupra unei pãrþi din teritoriul naþional36.
Simbolistica legatã de Crimeea – disputatã atât de Ucraina, parte al cãrei
teritoriu o constituie în forma autonomiei care a fost concedatã, de Federaþia
Rusã, care invoca „darul“ teritorial oferit RSS Ucrainene în cadrul URSS,
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cât ºi de tãtarii crâmleni, bãºtinaºi, care au fost deportaþi de Stalin din regiune ºi au revenit – este cu atât mai greu de gestionat cu cât acordul s-a fãcut
în foarte scurt timp dupã preluarea preºedinþiei de cãtre Viktor Yanukovici –
când mai erau 7 ani pânã la expirarea acordului în vigoare – ºi pe o perioadã
de 25 ani cu opþiune pentru încã 5 ani, deci pe o generaþie.
Mai grav, odatã ce acest gest a fost conºtientizat, nu existã nici o garanþie
pentru Ucraina cã procesul nu va continua cu alte regiuni ce vor fi, de facto,
preluate ºi desprinse din organizarea statalã constituþionalã pentru a avea regimuri speciale de control. În plus, efectul de antrenare ºi contagiunea pe
care un asemenea precedent îl poate crea pune sub semnul întrebãrii nu atât
securitatea statului ucrainean, nu numai integritatea sa, nu numai limitarea
suveranitãþii sale ºi concedarea ei cãtre vecinul estic, cât însãºi existenþa ca
stat37, dincolo de formalismul instituþional.
De asemenea, ceea ce s-a agreat cu Ucraina poate juca un rol de precedent
dupã evenimentele din Georgia, criza gazului ºi, mai recent, schimbarea regimului Bakiev în Kârgîstan; practic Moscova pare a fi obþinut un numãr de
victorii locale în spaþiul post-sovietic, iar inerþia ºi lipsa de reacþie a comunitãþii internaþionale va încuraja asemenea practici – de trimitere de trupe într-o þarã suveranã – Kârgîstan – pentru a schimba puterea, fãrã a exista reacþii
nici mãcar ca cele la intrarea trupelor ruse în Georgia.
În fine, acest acord dobândit atât de repede mai subliniazã dependenþa ºi
legãturile subtile ce fac ca politica externã, de securitate ºi de apãrare a
Ucrainei sã fi fost subordonate Moscovei, care-ºi preia astfel rolul de garant
al securitãþii, introducându-ºi capabilitãþile pe teren pentru a se putea achita
de responsabilitãþile preluate38. În acelaºi sens, cinismul comentãrii acestor
gesturi merge pânã la considerarea cã este vorba despre „creºterea securitãþii
regionale“ deoarece s-ar bloca extinderea NATO, mersul spre Est al Alianþei
ºi „revendicãrile teritoriale ale României faþã de Ucraina“.
Pe lângã avantajul evident pe care l-a obþinut prin acest acord, Rusia a
dorit sã dea un exemplu asupra posibilitãþilor ce se deschid în faþa celor care
aleg alianþa cu Moscova. La conferinþa de presã de la Harkov, preºedintele
Medvedev a spus jurnaliºtilor cã nu doar Ucraina cât ºi alte state ar putea beneficia de oferte generoase dacã s-ar alinia la doleanþele Kremlinului. La
aceeaºi conferinþã, preºedintele rus ºi-a exprimat nemulþumirea în legãturã
cu preºedintele Belarusului, Aleksandr Lukashenko, pentru susþinerea ºi azilul pe care le-a acordat fostului preºedinte al Kârgîstanului, Kurmanbek Bakiyev.
Potrivit lui Medvedev, Lukashenko nu este „un partener adevãrat“ ºi nu
ar putea sã aibã parte de aceleaºi concesii atâta timp cât gãzduieºte un inamic
al Moscovei. Bakiyev a fost acuzat public de trãdare39 de cãtre Medvedev ºi
Putin atunci când, primind bani de la Moscova pentru închiderea bazei aeriene
americane de la Manas, a ales sã ia banii americanilor ºi sã menþinã baza deschisã.
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În discursul sãu despre Starea Naþiunii, preºedintele Lukashenko ºi-a exprimat frustrarea faþã de Rusia afirmând cã aceastã „ºtranguleazã“ din punct
de vedere economic Belarusul pânã în punctul în care îi ameninþã supravieþuirea. Chiar dacã apropierea politicã dintre cele douã þãri este una strânsã,
Lukashenko este recunoscut pentru „flirturile nevinovate“ pe care le-a avut
cu UE. Chiar ºi aºa, declaraþia lui Medvedev nu vizeazã doar Belarusul, incluzând în ameninþare ºi fostã republicã sovieticã Kazahstan, poate ºi alte
republici din Asia Centralã unde ar putea sprijini schimbarea de regim din
cauza unor deschideri exagerate faþã de Occident sau faþã de China.
Astfel, cu aceastã miºcare, Moscova transmite mesajul cã loialitatea politicã va genera beneficii economice concrete40. Moscova a mai folosit aceastã
strategie din plin pânã în momentul revoluþiei oranj41. Se pare cã ea este din
nou folositã ºi de data aceasta este adoptatã ca o politicã publicã oficialã.

2. Ratificarea acordurilor de la Harkov

Pe 27 aprilie, Ucraina a fost martora unei manifestãri democratice fãrã
precedent. La începutul ºedinþei plenare a Radei Supreme (Parlamentul ucrainean), opoziþia a aruncat ouã înspre biroul preºedintelui Parlamentului, Volodymyr Lytvyn. Pentru a boicota ºedinþa, membrii opoziþiei au desfãºurat un
mare drapel al Ucrainei peste scaunele din salã ºi, implict peste aparatele de
votare. Membrii partidului de guvernãmânt (Partidul Regiunilor) au început
sã îi agreseze pe membrii opoziþiei în încercarea de a înlãtura steagul – pentru a vota acordul de la Harkov de prelungire a staþionãrii bazei ruse ºi Flotei
Mãrii Negre încã 25 de ani dupã 2017, dar ºi contractul de reducere a preþului la gaze cu 30% – fapt care a degenerat într-o încãierare generalã.
Punctul culminant a fost momentul în care în salã au fost aruncate câteva
grenade fumigene iar membrii Parlamentului au fost forþaþi sã pãrãseascã incinta. În tot acest timp, în faþa clãdirii Radei Supreme (Parlamentul ucrainean), susþinãtori ai ambelor pãrþi au avut câteva ciocniri violente. Astfel,
reprezentanþii Partidului Regiunilor au înconjurat cu corturi Rada Supremã
ºi au încercat sã împiedice ca lozincile împotriva acordului sã se audã, dar ºi
ca opoziþia sã poatã pãtrunde în clãdire pentru a bloca votarea acordului. Din
cealaltã parte, numeroºii susþinãtori ai opoziþiei reunite sub conducerea fostului Premier Yulia Timoshenko au încercat pãtrunderea cu forþa în clãdire
dar au fost opriþi de unitatea specialã de menþinere a ordinii publice (Berkut)
a Poliþiei, fãrã a se putea evita complet contactele fizice între pãrþi.
Opoziþia a reclamat acordul ca fiind ilegal ºi neconstituþional. În ciuda
violenþelor ºi distrugerilor (membrii opoziþiei au turnat lipici peste butoanele
de vot de la scaunele membrilor partidului de guvernãmânt) moþiunea a trecut cu un numãr de 236 de voturi, cu 10 sufragii mai mult decât era necesar.
Votul de marþi este unul cel puþin suspect, deoarece la începutul ºedinþei doar
211 membri susþinãtori ai puterii s-au înregistrat ca fiind prezenþi, cu 15 mai
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puþin decât numãrul necesar pentru o majoritate simplã. Cu toate acestea,
acordul a fost ratificat cu 236 de voturi42. Un alt motiv pentru care am putea
privi acest vot cu suspiciune este faptul cã înainte de deschiderea procesului
de votare, doisprezece deputaþi ai Partidului Regiunilor – de guvernãmânt –
ºi-au depus jurãmântul de investiturã înlocuind membri aleºi care s-au retras
din diferite motive. În aceste condiþii, opoziþia a declarat votul ca fiind „furat“ ºi a refuzat recunoaºterea ratificãrii acordului.
Integrarea structurilor energetice ale celor douã þãri

Pe fondul acestor neliniºti, Rusia a decis cã este momentul sã acþioneze.
Astfel, la întâlnirea Comisiei Interstatale Ruso – Ucrainiene pentru Cooperare Economicã, ale cãrei lucrãri au fost prezidate de premierii celor douã
þãri, s-a discutat concret despre integrarea sistemelor nucleare ale celor douã
state, deºi acordul ºi convenþia aferentã a lipsit din portofoliul întâlnirilor anterioare.
Mai mult, prim-ministrul rus, Vladimir Putin, a lansat, într-o manierã destul de seacã, propunerea pentru fuzionarea Gazprom cu Naftogaz; „l-am informat pe premierul ucrainean în legãturã cu semnarea unei rezoluþii care
sã aducã la zero taxele pentru transportul de gaz natural cãtre Ucraina“. Cu
toate cã premierul rus a informat, în aceeaºi declaraþie de presã în care ºi-a
anunþat propunerea, faptul cã a discutat cu omologul sãu ucrainean despre
aceastã ofertã, Azarov, s-a arãtat surprins de propunerea primitã.
Propunerea premierului rus a provocat ºi mai tare opoziþia din Ucraina,
care a acuzat Moscova cã doreºte sã distrugã independenþa þãrii. Aceasta este
cea mai îndrãzneaþã miºcare a Rusiei de pânã acum în ceea ce priveºte statul
ucrainean, fapt care a determinat-o pe fostul premier Tymoshenko sã declare:
„Rusia are un plan de a distruge Ucraina. Nu este o fuzionare bazatã pe un
parteneriat egal, ci reprezintã achiziþionarea Ucrainei de cãtre Rusia. Crimeea a fost doar începutul“. Declaraþia lui Tymoshenko îºi gãseºte argumentul în faptul cã dacã aceastã fuziune are loc, Moscova îºi va putea controla
total exporturile de gaze în Europa.
Prin ratificarea ºi legitimarea predãrii teritoriului naþional Rusiei43, actuala
conducere a Ucrainei a demonstrat încã odatã faptul cã este preocupatã de
propria bunãstare în faþa intereselor þãrii. De-a lungul timpului, politicienii
ucrainieni nu au reuºit sã implementeze reformele necesare pentru a reduce
consumul de gaz al þãrii, care pe timpul iernii se ridicã la valoarea de 900 milioane de dolari, în ciuda producþiei interne de gaz.
Ucraina produce 20 de miliarde de mc de gaz anual, cantitate care, conform anumitor experþi ar fi suficientã pentru a satisface consumul domestic
ºi municipal. Restul de 10 miliarde mc necesari industriei ar putea fi importaþi din Asia Centralã. Însã acest plan ar însemna implementarea unor reforme drastice la nivel politic ºi schimbãri de mentalitate la nivelul populaþiei,
lucruri pentru care, niciuna din aceste clase nu este pregãtitã.
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Elita politicã refuzã aceastã soluþie deoarece presupune pierderea afacerilor ne-transparente cu gaz care implicã diferite companii cum ar fi EuralTransGas sau RosUkrEnergo ce au legãturi strânse cu Gazprom ºi administraþia de la Kremlin. Situaþia din Ucraina a fost descrisã cel mai bine de un
diplomat al UE într-o vizitã din timpul crizei din ianuarie 2009 care a spus
guvernului: „furaþi prea mult, prea repede“.

3. Rusia ºi noul tip de revoluþii colorate
ca mecanism de recompunere a imperiului

La începutul preºedinþiei sale, Yanukovici s-a erijat în unificator al þãrii ºi
promotor ar unor relaþii mai bune cu Vestul. Prima vizitã oficialã externã a
fost chiar la Bruxelles, unde a discutat cu preºedintele CE, Jose Manuel
Barroso, despre valori comune, securitate energeticã ºi comerþ liber. De asemenea, el s-a angajat sã îndeplineascã obligaþiile cerute de FMI ca parte a
înþelegerii ce a generat creditul de 18.6 miliarde de dolari în 2008.
Acum, la mai puþin de douã luni de la acea vizitã, apropierea de Bruxelles
pare doar formalã. De la acea datã au avut loc cel puþin ºapte întâlniri rusoucrainiene la nivel de preºedinþi sau premieri, o medie de una pe sãptãmâna.
Alte patru sunt programate pânã pe 17 mai. În seara dinaintea memorabilei
sesiuni parlamentare a Radei Supreme, premierul rus Putin a fãcut o vizitã
neprogramatã la Kiev.
Acordul asupra preþului gazului ºi a bazei de la Sevastopol a fost doar
începutul unei relaþii lungi între Rusia ºi Ucraina, dar cu siguranþã a marcat
sfârºitul de facto al oricãror perspective de integrare Nord-Atlanticã a Ucrainei44, cel puþin pe termen mediu. În timp ce NATO ºi UE au ezitat în a întreprinde orice miºcãri concrete cãtre Ucraina, Rusia a acþionat în cunoºtinþã de
cauzã, urmãrind scopuri precise45.
Trecând peste eficacitatea sau importanþa geostrategicã a documentului
de la Harkov, descoperim problema constituþionalitãþii ºi legalitãþii încheierii
ºi ratificãrii acordului. Faptul cã acþiunile noii conduceri a Ucrainei au fost
contestate din punct de vedere constituþional, de douã ori în decurs de trei luni
de la preluarea puterii, este un semnal puternic în ceea ce priveºte drumul democratic al þãrii.
Evenimentele petrecute pe 27 aprilie în plenul Verkhovnei Rada denotã
eºecul democraþiei ºi slãbiciunea opoziþiei. Puterea dobânditã de alianþa formatã în jurul guvernãrii – acuzatã la rândul ei de lipsa de constituþionalitate
prin antrenarea „independenþilor“ în formarea majoritãþii – a demonstrat din
nou faptul cã nu existã lege care sã se opunã determinãrii instituþiilor de conducere ale statului. Din punct de vedere constituþional, ratificarea tratatului
semnat de preºedintele Yanukovici nu îºi gãseºte o bazã legalã, Constituþia
Ucrainei interzicând prezenþa militarã strãinã pe teritoriul naþional.
Interpretarea datã de partea rusã este ineditã: astfel, cum în dispoziþiile
finale ºi tranzitorii se menþioneazã cã acordurile existente rãmân în vigoare
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pânã la încheierea lor, legiuitorii se prevaleazã de aceastã realitate pentru a
pasa responsabilitatea pe validitatea Constituþionalã a acordurilor din 1997.
Acestea prevãd douã clauze de prelungire: notificarea anterioarã din timp –
lucru nesatisfãcut, din contra, existând notificarea oficialã de retragere a
trupelor – ºi acordul pãrþilor. Or acordul de la Harkov se interpreteazã a fi un
acord al pãrþilor, de unde ºi prelungirea conform acordului din 1997, constituþional.
Oricum eventualele aºteptãri de la Curtea Constituþionalã, în condiþiile
existenþei unei interpretãri acceptabile a validitãþii acordului, sunt neavenite
deoarece deja Curtea a interpretat contrar prevederilor exprese ºi explicite
ale Constituþiei ºi contrar unui aviz anterior constituþionalitatea majoritãþii
parlamentare cu participarea independenþilor – nu numai a fracþiunilor parlamentare cum precizeazã expres Legea Supremã a Ucrainei – sunt deºarte.
Rusia este în plinã expansiune a sferei sale de influenþã46. În acest sens
existã câteva exemple. Primul ar fi rãzboiul ruso-georgian din 2008 care a
avut cã þintã eliminarea preºedintelui Saakashvili de la conducerea þãrii. Un
al doilea exemplu este regimul Lukashenko din Belarus – cel mai apropiat
partener al Moscovei, care a avut mult de suferit de pe urma nerecunoaºterii
provinciilor Abhaziei ºi Osetiei de Sud, în special în prima partea a anului
2010, când Rusia a forþat preluarea companiei naþionale ce se ocupã cu tranzitarea gazului.
Un alt exemplu al politicii ruseºti în fosta sferã de influenþã sovieticã este
Kîrgîzstanul, unde Moscova a avut o implicare directã în detronarea preºedintelui Bakyev pe motivul prezenþei unei baze americane pe teritoriul þãrii
ºi nerespectãrii angajamentelor anterioare47, ce mijloceau ºi sume importante de bani, pentru eliminarea bazei de la Manas. În acest caz, Ucraina este
un caz fericit. Aici Moscova a venit cu daruri ºi nu cu ameninþãri ºi a reuºit
convingerea administraþiei de la Kiev de bunele intenþii pe care le are.
Riscurile pe care ºi le asumã Ucraina sunt evident suficiente ºi considerabile, ca de altfel cum sunt ale oricãrei þãri care este nevoitã sã trateze sau sã
facã afaceri cu Rusia. Primul risc este pierderea independenþei, suveranitãþii
ºi integritãþii teritoriale48, riscul pierderii controlului în Crimeea ºi a scindãrii Ucrainei pe liniile etnice, geografice, lingvistice, religioase ºi culturale
între Sud-Est ºi Nord-Vest. Apoi existã riscul major al preluãrii complete a
politicii externe, de apãrare ºi de securitate de cãtre Rusia49, care deja a implantat pe listã oamenii sãi la nivelele de decizie respective ale Ucrainei.
Asistãm practic la ocuparea cu mijloace inedite a Ucrainei de cãtre Federaþia
Rusã, folosind proprii cetãþeni ºi un partid aflat sub control complet, ca ºi
preºedintele ucrainean.
Un alt risc major îl reprezintã cazul în care Federaþia Rusã nu va putea
susþine financiar preluarea Ucrainei la bucatã ºi se va trezi cã acest efort –
similar integrãrii celor douã Germanii, dar la altã scarã, în alte condiþii ºi cu
alte mijloace – o va duce la faliment. Voinþa politicã nu e suficientã ºi nici
proiecþia statutului de superputere sau preluarea rapidã a iniþiativei cu lovi-
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turi fulger nu asigurã complet soluþii sustenabile economic ºi practic, darãmite în ceea ce priveºte capacitatea administrativã. Însã iniþiativa curentã
trebuie privitã ca un blitzkrieg.
Federaþia Rusã ºi-a luat foarte în serios rolul de principal factor de putere
în zona fostei Uniuni Sovietice50, iar eforturie sale de a þine piept Occidentului în acest spaþiu definit de „interes special“51 – admiþând cã ar mai exista
asemenea eforturi sau reminiscenþe din partea unor state sau instituþii occidentale – s-au soldat cu victorii în lanþ. Dupã evenimentele recente din Kîrgîzstan sau schimbarea de putere de la Kiev acompaniatã de înþelegerile recent parafate, Rusia trece din postura defensivã la cea ofensivã, de iniþiatoare
a unui nou tip de revoluþii colorate ca instrument pentru controlul spaþiului
post-sovietic52 ºi, de ce nu, recompunerea într-o altã manierã, a fostului Imperiu.
Acest proces de reconsolidare a influenþei în spaþiul sãu „canonic“, de interes critic pentru securitatea sa naþionalã, vine sub forma unei strategii de
politicã externã atent pusã în scenã pe mai multe paliere (politic, militar,
economic), întrucât timpul scurs de la destrãmarea fostului imperiu sovietic
ºi-a pus amprenta în mod diferit asupra statelor, iar Kremlinul a trebuit sã
elaboreze politici complexe capabile sã rãspundã fiecãrui stat în parte, o
abordare gregarã nemaiputând fi pusã în scenã astãzi.
La mai puþin de trei luni de la preluarea puterii în Ucraina de cãtre preºedintele pro-rus Viktor Yanukovici, statutul relaþiilor bilaterale cu Federaþia
Rusã a înregistrat o schimbare radicalã. Deºi aceastã modificare de traiectorie în politica externã a Kievului, în special pe relaþia cu Rusia, era previzibilã în condiþiile noului leadership de la Kiev, evenimentele au cãpãtat o dinamicã ce ridicã semne de întrebare cu privire la perspectiva europeanã a
Ucrainei.
Chiar dacã în plan declarativ noua conducere de la Kiev nu abdicã de la
proiectul european început de administraþia precedentã, este absolut clar cã
Ucraina ºi NATO devin douã entitãþi profund incompatibile. Este puþin probabil sã vedem în rândul structurilor Nord-Atlantice un stat care gãzduieºte
pe teritoriul sãu 40 de nave ruseºti, dintre care un distrugãtor de tonaj, multe
submarine ºi un portavion.
De altfel, dacã pragmatismul este cuvântul de ordine în sfera relaþiilor internaþionale actuale, este posibil ca ºi alte state UE53 precum Germania, sã
fie mai mult decât fericite de alegerea pe care Kievul a fãcut-o. În definitiv,
Berlinul s-ar putea sã fie mai interesat de stabilizarea relaþiilor Rusia-Ucraina în perspectiva tranzitului de resurse energetice decât de aderarea la UE a
unui stat complet nereformat, care ar adânci slãbciunile tot mai vizibile ale
Uniunii.
Georgia este în momentul de faþã un stat a cãrui relaþie cu Rusia este cât
se poate de complicatã. Interesul Moscovei pentru Caucaz este unul de notorietate, iar lupta pentru o influenþã sporitã în Georgia rãmâne un deziderat de
primã mãrime. În mai puþin de o lunã, în Georgia se vor desfãºura alegeri lo-
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cale iar rezultatul acestora va fi extrem de interesant întrucât opoziþia prorusã pare sã se consolideze pe zi ce trece. Mai grav, în cazul absenþei unei
asemenea reechilibrãri a spectrului politic de la Tbilisi, riscul recurgerii din
nou la varianta militarã pentru a încheia afacerile revine în prim plan.
Federaþia Rusã va trebui sã adopte o tacticã mult mai complexã în privinþã
Georgiei, întrucât nu trebuie confundatã lipsa de sprijin a lui Saakashvili cu
opþiunea pro-rusã, astfel cã implicaþiile Moscovei vor viza probabil susþinerea tacitã a unui regim cu care s-a ajuns la o formula de compromis.
Din perspectiva acestei noi strategii de destabilizare promovatã de Kremlin, lucrurile se pare cã nu se vor opri aici, fapt certificat ºi de declaraþii fãcute la cel mai înalt nivel. Astfel, chiar preºedintele Dmitri Medvedev remarca faptul cã evenimentele din Kârgâzstan s-ar putea repeta ºi în alte republici
post-sovietice în care liderii „nu ascultã de voinþa poporului“, iar critica la
adresa lui Lukashenko la conferinþa de presã ce a urmat semnãrii acordurilor
de la Harkov, prin contrapunerea lui Yanukovici, a declanºat reacþia furibundã a liderului Belarus, care la reunirea Parlamentului pentru ascultarea
discursul sãu privind starea naþiunii, a acuzat direct Rusia cã vrea sã-l schimbe
din funcþie.
Conform unor analize recente se pare cã statul aflat într-un iminent pericol este Uzbekistanul. Acesta este un vecin al Kîrgîzstanului ºi însãºi poziþionarea sa geografica faciliteazã inflamarea transfrontalierã. De altfel, relaþiile sale cu Rusia nu au fost cele mai bune în ultimii ani, condiþia de stat independent pentru care guvernul de la Tashkent s-a luptat nefiind câtuºi de
puþin pe placul Moscovei. Conditionalitãþile de naturã geograficã fac din Uzbekistan un stat aproape imposibil de controlat astfel cã regimul aflat la conducere este unul profund totalitar.
De-a lungul ultimului deceniu în fosta republicã sovieticã s-au aprins mai
multe revolte populare din cauza sãrãciei severe, însã de fiecare datã serviciile de securitate uzbece au înãbuºit cu cruzime revoltele populare. De asemenea, Uzbekistanul este un stat mãcinat de reþelele de crimã organizatã, iar
clanurile care conduc aceste activitãþi ilicite sunt îndeajuns de puternice încât, în urma unei înþelegeri cu Moscova, sã provoace destabilizarea puterii
centrale. Administraþia Karimov este pe punctul de a se prãbuºi chiar ºi fãrã
intervenþia Rusiei, pe fondul unor lupte ce vizeazã succesiunea la putere, astfel cã Moscovei nu îi rãmâne altceva decât sã încline balanþa într-o direcþie
favorabilã.
Tajikistanul este de asemenea un stat ex-sovietic care împarte o importantã graniþã cu Kîrgîzstanul. Þinând seama de faptul cã Federaþia Rusã deþine nu mai puþin de ºase baze militare pe teritoriul acestui stat, problema
pare a fi una inexistentã, însã nu de puþine ori regimul de la Dushanbe a fãcut
notã discordantã de linia trasatã de Kremlin, astfel cã posibilitatea ca ºi acest
stat sã intre în colimatoriul Moscovei rãmâne o realitate.
De altfel, trebuie menþionat cã nu destabilizarea Tajikistanului ar fi adevãrata provocare, ci exercitarea ulterioarã a controlului. Statul este împânzit de
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clanuri cu influenþã regionalã ºi grupuri de militanþi islamiºti, care ar putea
fi utilizaþi pentru o eventualã loviturã de stat, însã problemele create în urma
unei astfel de manevre s-ar putea sã creeze riscuri ºi mai mari. Astfel, este
puþin probabil ca Moscova sã încerce o mutare de tip Kîrgîzstan întrucât controlul energetic ºi economic pe care îl exercitã asupra Tajikistanului îi satisface nevoia de influenþã.
În privinþa Kazahstanului lucrurile sunt extrem de clare, acesta fiind un
stat de pe care Cortina de fier probabil nu s-a ridicat niciodatã. De curând,
acesta a aderat la o uniune vamalã cu Rusia ºi Belarus, subjugându-ºi astfel
întreaga economie puterii centrale de la Kremlin. Preºedintele Nursultan Nazarbayev ºi-a asigurat liniºtea în interior decapitând orice formã de opoziþie,
astfel cã cele câteva proteste înregistrate sporadic nu au forþa necesarã sã
creeze o undã de ºoc.
Existã voci care semnaleazã faptul cã potenþialii succesori ai preºedintelui
Nazarbayev, în vârstã de 70 de ani, nu sunt întocmai niºte pro-ruºi înflãcãraþi, însã evenimentele recente din Kîrgîzstan, au reprezentat, prin forþa
exemplului, un semnal suficient pentru orice lider din zonã cã „dizidenþa“ nu
rãmâne fãrã urmãri.
Statele Baltice ocupã fãrã îndoialã un punct important pe agenda de politicã externã a Rusiei. Conform Doctrinei Militare Ruse, Statele Baltice fac
parte din acel inel de siguranþã pe care Moscova trebuie sã îl asigure în jurul
sãu, iar proximitatea acestora faþã de al doilea mare oraº ca dimenisune al
Rusiei – Sankt Petersburg, reprezintã cu atât mai mult o provocare.
Aparent, Kremlinul nu poate controla state aparþinând cluburilor selecte
UE ºi NATO54, ceea ce pe fond este adevarat, însã interferenþe pe fondul etnicitãþii ruse din aceste state se pot realiza. Moscova este conºtientã cã deºi
existã partide de sorginte etnicã (rusã), Estonia, Letonia sau Lituania nu vor
fi conduse vreodatã de aceste formaþiuni. De altfel, Federaþia Rusã nu mizeazã în acest caz pe o sporire a influenþei cât pe obþinerea unei poziþii de
neutralitate din partea acestor state. Pentru moment acest deziderat, deºi nu
pare îndrãzneþ, este cu siguranþã realist.
China este, de asemenea, extrem de interesatã de evenimentele din 7 aprilie din Kîrgîzstan. Aceasta împarte la rândul sãu o linie de graniþã cu statul
ex-sovietic, iar interesele pe care le are în Asia Centralã ca important furnizor de resurse energetice, o situeazã în competiþie cu Moscova55. China ºi-a
consolidat gradual relaþiile cu state precum Kazahstan, Turkemnistan, Kîrgîzstan, cu care este de altfel conectatã printr-o reþea de infrastructurã feroviarã.
Faptul cã asemenea evenimente destabilizatoare pot fi aprinse de cãtre Federaþia Rusã peste noapte56 ridicã semne de întrebare cu privire la continuitatea schimburilor comerciale cu aceste state, de ale cãror resurse energetice
dezvoltarea Chinei se leagã simbiotic. De altfel, China se confruntã cu o serie de frãmântãri interne, iar izbucnirea unui focar revoluþionar în proximitatea sa, o incomodeazã teribil.
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„Luna de miere“ dintre Yanukovici ºi Moscova s-ar putea apropia însã de
final57. În timp ce Kremlinul doreºte sã-ºi extindã interesele economice în
Ucraina58 cât mai repede cu putinþã, nefiind sigurã de perioada în care va beneficia de avantajele unei guvernãri prietenoase, Kievul trebuie sã abordeze
aceastã relaþie cu din ce în ce mai multã precauþie. În timpul vizitei oficiale
a lui Medvedev la Kiev, nu au fost semnate, de aceastã datã, acorduri economice importante.
Dovada precauþiei lui Yanukovici este lipsa de rãspuns la propunerile ruseºti de cooperare în domeniul aeronauticii, construcþiilor navale ºi cel nuclear, ca sã nu mai vorbim de aparentul refuz direct formulat în cazul acordului dintre companiile de gaze. Reticienþa vine de la reacþiile opoziþiei ºi de
la rezervele puterii, dar ºi de la o oarecare reþinere în a asuma cã Rusia chiar
va livra pe mãsura promisiunilor fãcute. O eventualã revenire la preþuri mari
pentru gaze în ianuarie – februarie 2011, sau o reducere a cantitãþii de gaz
ce tranziteazã Ucraina, poate duce la încheierea idilei întrte cele douã þãri,
deºi efectul ºi trendul determinat de aceste decizii ar putea sã fie greu de inversat59 iar ruptura ar putea avea ºi efecte violente.
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Capitolul al 4-lea

CONFLICTE IDENTITARE,
CONFLICTE RELIGIOASE.
RADICALIZARE SI
, VIOLENTÃ
,
16. CONFLICTE, CONFLICTE IDENTITARE.
CONFLICTE RELIGIOASE. CARACTERISTICI ªI SPECIFICITÃÞI*

1. Conflicte ºi tipologii

Definiþia conflictelor traverseazã un numãr mare de discipline ºi ºcoli de
gândire ºi are formulãri diverse. S-a ajuns pânã acolo încât conflictul fiind
unul clasic, cursuri întregi de specialitate evitã chiar o definiþie propriu-zisã1.
La catedrã, în spaþiul conflictelor internaþionale sau intra-naþionale, operãm
cu o definiþie2 ce include invariabil existenþa a douã sau mai multe pãrþi care-ºi
doresc, în acelaºi timp, un element de putere – autoritate, resurse sau prestigiu/statut – ºi care dispun de resurse, sunt gata sã le cheltuiascã ºi chiar decid sã le o facã pentru a obþine acel element pe care ºi-l doresc.
Definiþia surprinde concomitent cele trei elemente fundamentale ale puterii: autoritatea – puterea politicã; resursele – puterea economicã, ºi puterea
simbolicã, prestigiul, statutul recunoscut3. Evident cã existã variante ce pri————————

* Publicat în limba românã ca Occasional paper sub numele de Religie ºi conflict. Violenþã motivatã
religios, Occasional paper, Vol. 4. nr. 2/2011, http://www.cpc-ew.ro/occasional_papers/002_.pdf. În
varianta în limba românã este capitolul Conflicts of Identity. Religious Conflicts. Characteristics and
Specificities, în „Religion and conflict: radicalization and violence in the Wider Black Sea Region“,
coordonatori: Iulian Chifu, Popescu Oana, Bogdan Nedea, Editura ISPRI, Bucureºti, 2012, ISBN 978973-7745-71-2, pp. 7-61. Anterior secvenþe ºi pãrþi reformulate au fost publicate în englezã ºi românã
ca articole: Religie ºi conflict. Violenþa motivatã religios, în Sfera Politicii, Vol. XIX, Nr. 10 (164),
noiembrie 2011, ISSN 1221-6720, pp. 22-31; Geopolitica emoþiilor. Cum devine religia sursã de conflict, Infosfera, Anul III, nr. 3/2011, ISSN 2065-3395, pp. 28-38; Ca ºi capitole de carte: Religion and
Conflict. Violence and Radicalization in the Black Sea region, în „Strategic knowledge in the Wider
Black Sea Area“, editors George Cristian Maior, Sergei Konoplyov, Editura Rao, Bucureºti, 2011,
ISBN 978-606-609-137-4, pp. 206-225; Religie ºi conflict. Violenþã ºi radicalizare în Regiunea Extinsã a Mãrii Negre, în „Cunoaºtere strategicã în zona extinsã a Marii Negre“, coordonatori George
Cristian Maior, Sergei Konoplyov, Editura Rao, Bucureºti, 2011, ISBN 978-606-609-179-4, pp. 201221. A fost prezentatã în varianta teoreticã cu exemple în cadrul Conferinþei Humanitarian Forum
Baku, 10 – 11 octombrie 2011, Baku, Azerbaijan, organizatã de Preºedinþia azerã, ca lucrare cu titlul
„Religion and Conflict, Radicalization and Violence“.
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vilegiazã discuþia în termeni de interese – politice, economice, de statut – altele de autoritate (în loc de putere) – politicã, economicã sau simbolicã, însã
esenþa ºi substanþa celor trei dimensiuni se regãsesc sau sunt reproduse în
orice formulã.
Definiþia cu care operãm introduce ºi trecerea de la potenþial – a avea resursele pentru a dobândi elementul dorit – la voinþã afirmatã, manifestã ºi,
în fine, la acþiune, cheltuirea efectivã a resurselor. Distincþia trebuie fãcutã
pentru cã ea marcheazã o ierarhie în privinþa gradului de polarizare ºi dorinþã
în a obþine elementul dorit, de la potenþialitatea intrãrii într-o disputã cu un
adversar de talie – ce impune respect ºi, eventual, considerarea negocierii sau
a abandonãrii unei cereri din partea adversarului – la voinþã afirmatã, situatã
în spaþiul ameninþãrii credibile – ce poate determina, fireºte, reconsiderarea
de cãtre adversar a disputei, riscul intrãrii în conflict deschis fiind evident –
ºi la conflictul propriu-zis, manifest, deplin. În cheia curbei lui Galtung, prima parte, a potenþialitãþii, s-ar afirma de la divergenþe, antagonisme pânã la
polarizare, cea de-a doua de la polarizare la declanºarea conflictului, ultima
fiind cuprinsã între declanºarea conflictului ºi violenþã manifestã, cu toate
mijloacele, pânã la încetarea focului4.
Cele trei elemente ce intrã în disputã – Putere/autoritate, Resurse ºi Prestigiu/statut – sunt definitorii ºi pentru o potenþialã clasificare a conflictelor5
respectiv conflicte de autoritate, conflicte de atribuire ºi conflicte de status. Evident, e de remarcat ºi faptul cã nu existã un conflict de un anumit tip,
pur: un conflict separatist este unul ºi pentru teritoriu ºi resurse, ºi pentru autoritatea cuprinzãtoare pe o anumitã componentã regionalã, ºi pentru prestigiu – statutul de stat recunoscut internaþional, aºa cum cine deþine resurse,
are în principiu acces ºi la autoritatea politicã ºi poate dobândi prestigiu ºi la
fel pentru oricare din formele de putere deþinute: având autoritate se prefigureazã ºi accesul la resurse ºi un statut ce incumbã prestigiu, respectiv cine are
prestigiu ºi un statut are acces ºi la resurse ºi la autoritate.
În cele ce urmeazã, suntem interesaþi, în primã instanþã, de componenta
conflictelor de status, care au de a face cu prestigiul, cu autoritatea moralã,
ºtiinþificã, religioasã, simbolicã, acest lucru deoarece aici se canalizeazã o
componentã importantã de conflicte cu cauze profunde sau, cum le-ar numi
Ho-Won Jeong „conflicte nerealiste“6, care nu au de a face cu elemente concrete de tip autoritate sau resurse materiale, ci cu idealuri ºi elemente simbolice pentru care se poate genera conflictul chiar ºi fãrã a avea resursele pentru
a-l purta, având ºi un grad important de iraþional, emoþional7 în motivaþie.
Natura, cauzele ºi dinamica fiecãrui conflict sunt distincte, nuanþate, dependente de contexte ºi raþionalitãþi ºi, mai nou, în abordarea cognitiv instituþionalã neo-liberalã, de percepþia fiecãrei pãrþi asupra sa. Totuºi, conflictele
la nivelul inter-grup, naþional, inter-statal, global îºi au înþelegerea în elemente ce þin de trei nivele de analizã8: motivaþia umanã – cu resorturi psihologice; modelele interacþiunii sociale, de grup, cu relevanþa preponderentã
a psihologiei sociale ºi sociologiei – ºi nivelul instituþional9– atunci când în
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discuþie intrã ºtiinþele politice, relaþiile internaþionale ºi analiza de conflict.
Repartizarea autoritãþii ºi a resurselor, precum ºi accesul la poziþiile de decizie – intra-naþional ºi internaþional – constituie cel de-al treilea nivel de analizã. Cauzele ºi motivele conflictelor se întrepãtrund ºi influenþeazã, se potenþeazã sau se atenueazã, dupã caz.
În ceea ce priveºte conflictele de status, ele includ în substanþa lor elemente de naturã simbolicã ce se adreseazã, concomitent, celor trei niveluri,
au de a face cu nevoi fundamentale umane, cu elemente definitorii ale oricãrui grup ºi structurã colectivã a societãþii umane, aºa cum au de a face cu
raþiunea de a exista ºi locul în societate al instituþiilor, al funcþionalitãþii lor
ºi structurãrii vieþii sociale în formule obiectivate ale societãþii, care-ºi dobândesc propria conºtiinþã de sine ºi raþiune de a exista10. Cauzalitatea se
pãstreazã ºi în cazul conflictelor de status11, de unde ºi relevanþa ºi importanþa studierii surselor conflictelor.
Existã ºcoli de gândire care privesc conflictele ca fiind fundamental rele,
iraþionale în naturã ºi indezirabile12; alþii le considerã profund legate de
natura umanã ºi rezultat fie al sorgintei animalice originare13, explicând
instinctual ºi cu nevoile fundamentale înclinaþia naturalã spre violenþã ºi conflict a omului, psihologia internã a lui Freud14 sau elemente de memorie
colectivã, frustrare, furie ºi alte variabile psihologice ale grupurilor umane,
în care experienþa trãitã în comun, mai degrabã decât instinctele determinã
comportamentul violent ºi declanºarea conflictelor15 profund legate ºi amplificate de comunicarea defectuoasã sau percepþiile greºite.
În plus, unii leagã conflictul de încastrarea sa în structurile sociale (de la
Marx începând) care modeleazã greºit viaþa socialã ºi realitãþile ºi au o anumitã latenþã, un retard spre modificãrile ce apar în societate, cu reacþii complementare, de asemenea – pe baza inerþiei, comoditãþii, minimei rezistenþe
ºi agorafobiei cultivate de ambientul comun, uzual – faþã de orice schimbare
socialã, instituþionalã, normativã care determinã modificãri de comportament16. Astfel, în spatele ostilitãþii ºi antagonismului stau, deseori, dezechilibre de putere, disparitãþi economice sau discriminãri pe baze identitare
colective care genereazã suferinþe17, reflectate în construcþia eºafodajului
cognitiv-instituþional.
Revenind la clasificarea lui Jeong referitor la conflicte realiste ºi nerealiste (pentru conflicte de autoritate ºi de atribuire, respectiv pentru cele de
status), el plasa în spaþiul celor realiste pe cele izbucnite din lipsuri materiale, posturi limitate la nivel administrativ ºi de conducere, precum ºi alte
situaþii obiective, care produc decalaje între interese, aspiraþii ºi aºteptãri; capacitatea de a le realiza în competiþia dintre grupuri sau cea instituþionalã, în
condiþiile în care este evaluatã nevoia ºi dorinþa atingerii unor scopuri specifice, însã este consideratã ºi balanþa între costurile ºi beneficiile acestui
deziderat, dar ºi credinþa, încrederea în posibilitatea realizãrii lor.
În cazul conflictelor nerealiste, Jeong considerã cã ele sunt fie expresia
mâniei, anxietãþii, ruºinii legate de stres personal sau de grup, incompatibi-
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litãþile date de modul de stabilire a rolului puterii, competiþiei sociale ºi economice, a identitãþii în dinamica grupurilor ºi accentuate de lipsa de comunicare ºi de înþelegere a intenþiilor celuilalt, elemente de comportament antagonic ºi frustrare, respectiv exacerbarea suferinþelor. Adicã conflictele
pot pleca de la elemente realiste ºi nerealiste combinate, pentru cã efectul de
antrenare ºi forþa de coagulare, de polarizare pe care le dau elementele simbolice ce stau la baza conflictelor nerealiste reprezintã o garanþie a declanºãrii conflictelor cu baze realiste. Apoi nu trebuie uitat cã ostilitatea ºi frustrarea merg spre grupuri sociale marginalizate sau minoritare, pentru disiparea tensiunilor din miez, atunci când ele sunt contraproductive sau neraþionale în generarea unui conflict care ar duce la înfrângere evidentã, acesta
fiind un mod patologic ºi profund uman de a disipa tensiuni reale cãtre grupuri ºi teme care nu au legãturã cu sursa originarã a conflictului, ci sunt utilizate ca substitute la adevãratul adversar, de unde crearea de conflicte secundare nu mai puþin puternice ºi ascunderea mai profundã a cauzelor reale ale
conflictului.
Câteodatã, raþionalizarea agresiunii în cazul conflictelor neraþionale are
nevoie de construcþia unei ideologii cuprinzãtoare, dar intenþiile ºi acþiunile de distrugere a rivalilor sunt legate de frica sau invidia altor grupuri,
sau agresivitatea poate fi datã de motive sinistre, fabricate pentru eliberarea
frustrãrii unor indivizi asupra altui grup. Astfel, masacrele ºi genocidul, distrugerea completã sau în parte a unei categorii etnice, radiale, religioase
ajung sã permitã în fapt violenþa dincolo de lege ºi moralã, aºa cum e statuatã
ea în toate comunitãþile umane.
Deci conflictele de status pot avea resorturi, motivaþii ºi efecte extrem de
puternice, cu posibilitãþi restrânse ºi greutãþi enorme în a putea fi ulterior invesat procesul spre reconciliere. Aici putem gãsi conflicte de valori, de ideologie, de model, de percepþie ºi conflicte identitare. Conflictele identitare
sunt o categorie specificã tocmai pentru cã ele se raporteazã la elemente caracteristice ºi definitorii profunde atât la nivel uman cât ºi al grupurilor, mai
mult, identitatea fiind, atât ca sens cât ºi în natura sa, implicatã în orice tip
de conflict între grupuri.
Astfel, identitatea este, pe de o parte, o caracteristicã indisolubilã a oricãrui grup uman, care face sã se poatã trasa elementele de naturã simbolicã
între interiorul ºi exteriorul grupului, cu o frontierã mai conturatã sau mai
permeabilã în funcþie de cât de puternicã este consideratã identitatea, dar
identitatea reprezintã ºi un principiu care în sine poate da naºtere la
conflicte extrem de puternice de status, odatã ce disputarea, punerea sub semnul întrebãrii sau perceperea unui atac la adresa conþinutului identitãþii asumate are o forþã de polarizare ºi mobilizare enormã.
Aceasta este ºi forþa generalã ce complicã generarea conflictelor de status, pentru cã elementele pe care le incumbã sunt, în fapt, caracteristice oricãrei fiinþe umane sau grup – set de valori, eventual chiar ideologie (elaboratã, într-o formã incipientã sau neconturatã dar trãitã ºi ghicitã de prota-
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goniºti), model, percepþie, identitate – dar ºi elemente generatoare în sine de
motive cu un profund caracter simbolic de antagonizare ºi generare de
agresivitate ºi violenþã.

2. Identitate. Grup. Emoþiile ºi identitatea

În dezbaterea teoreticã, unul din punctele cheie legate de identitate este
explicarea motivului pentru care omul are nevoie de apartenenþa la grup,
de percepþia solidatritãþii ºi a unei identitãþi, a unei agende superioare, comune cu alþi oameni, care sã completeze nivelul prestigiului ºi identitãþii personale. Rãspunsul cel mai la îndemânã este acela cã omul este un animal
social, respectiv are exact aceastã caracteristicã a conºtiinþei de sine care-l
diferenþiazã de celelalte animale ºi structura de grup pe care o formeazã excede nivelul grupurilor create instinctual, pentru scopuri de neatins individual, în aceastã direcþie limbajul, verbalizarea ºi construcþia relaþiilor sociale
bazate pe conºtiinþa de sine a individului jucând rolul substanþial. O întreagã
componentã a sociologiei studiazã dinamica grupurilor ºi defineºte sau explicã aceastã nevoie de socializare a omului.
În general, identitãþile sunt privite drept fenomene colective de exprimare a asemãnãrilor din interiorul grupului. Formele profunde ale asemãnãrilor
în cadrul colectivitãþilor se pot manifesta într-o varietate mare de feluri ºi la
niveluri ce acoperã asemãnarea fizicã, de gusturi ºi îndeletniciri, de culturã
ºi obiceiuri, limbã ºi memorie comunã, elemente ce dau distincþia unui grup
de un altul. Apartenenþa la un grup este parþial asumatã obiectiv, implicit,
prin intermediul naºterii, geografiei, obiºnuinþei rudelor de sânge, fie are
componente subiective, de opþiune a individului. Legãtura între identitatea
individualã ºi cea de grup este un domeniu de studiu la fel de fascinant în
care se conjugã ºi vehiculeazã numeroase teorii ºi abordãri, fãrã ca o formulã
definitivã sau dominantã mãcar sã se fi decantat.
O anumitã dorinþã de completare a identitãþii ºi individualitãþii cu elemente care sã susþinã stima de sine, plasatã în spaþiul nevoilor fundamentale
umane, face ca indivizii sã caute apartenenþa la grupuri sociale care sã le ofere
afecþiune ºi sã le susþinã opþiunile morale. Semnificaþia identitãþii colective
pentru indivizi este datã de dorinþa de a aparþine unui grup în care sã resimtã
solidaritatea ºi coeziunea, alãturi de un celãlalt perceput pozitiv. Percepþia
de sine este legatã de apartenenþa la grupuri, de aceea identitatea colectivã
întãreºte mândria de sine la nivel individual18.
„Extinderea identitãþii personale oferã împlinire ºi realizarea de sine“19.
Identificarea cu o cauzã mai largã ºi simþul loialitãþii faþã de cei cu care lucreazã alãturi pentru aceeaºi cauzã sunt elemente ce duc în mod natural la
apariþia identitãþilor colective. Delimitãrile simbolice ºi cu puternic caracter emoþional sunt create tocmai de acþiunile colective ºi angajamentul comun de a proteja obiective care-i unesc pe cei ce resimt necazuri comune.
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Dominique Moisi, într-o excelentã carte-replicã la „Ciocnirea civilizaþiilor“ a lui Samuel Huntington20 a încercat sã traseze liniile ce caracterizeazã
ºi definesc lumea nu atât prin prisma elementelor geopolitice stricte, legate
de determinism geografic, ale civilizaþiilor/religiilor, ci a fãcut-o mult mai
profund, aºezând în prim plan emoþiile fundamentale pe care le experimenteazã fiinþa umanã – frica, umilinþa ºi speranþa – încercând sã atribuie o
asemenea emoþie dominantã aferentã unui tip de model ºi personalitate legatã originar de o anumitã zonã geograficã a globului, dar în contextul globalizãrii, când aceastã legãturã geograficã s-a diluat substanþial, iar tipurile umane, chiar ºi în aceastã separaþie, coexistã pe tot globul.
Dincolo de exerciþiul intelectual excelent, asupra cãruia vom reveni, Moisi
vine ºi argumenteazã legãtura între globalizare, identitãþi ºi emoþii. Astfel,
în context contemporan – dupã modelul deja lansat de Huntington, care s-a
raportat la epoca post-Rãzboi Rece ºi renaºterea conflictelor interetnice –
Moisi vine sã arate cã elementele de naturã simbolicã legate de frontierele
grupurilor – între interior ºi exterior, elementele de mit ºi reprezentare exterioarã a acestor bariere „tari“ – dobândesc semnificaþie crescutã pentru indivizi ºi chiar „teritorialitate virtualã“ ce catalizeazã elemente emoþionale primordiale ºi sunt graniþe extrem de solide ridicate iar depãºirea frontierelor
lor este un casus beli ºi sâmbure pentru declanºarea unui conflict „iraþional“
în viziunea lui Jeong, citat mai sus, în care calculul riscului, a costurilor ºi
beneficiilor nu-ºi mai gãseºte locul.
Moisi contrazice ºi metafora lui Thomas Friedman potrivit cãreia „lumea
ar fi platã“, ca urmare a globalizãrii, argumentând cã acelaºi fenomen a fãcut
lumea mai pasionalã, adicã mai legatã de emoþii ºi sentimente, care ar fi
generate de insecuritatea aferentã marilor schimbãri provocate de globalizare, de unde apariþia în cauzalitate directã, a nevoii de identitate reafirmatã, întãritã, revizuitã ºi confirmatã, ca ºi explozia de reacþii iraþionale atunci
când aceastã identitate este pusã în cauzã de altcineva. În lumea bipolarã lucrurile pãreau clare, simple, identitatea era imobilã ºi evidentã, clarã, mãcar
la nivelul superior al apartenenþei la unul dintre cele douã blocuri, la una dintre cele douã lumi, sisteme, organizãri, pe când astãzi, într-o lume în eternã
schimbare rapidã ºi fãrã frontiere întãrite ºi clare, problema identitarã este tot
mai dezbãtutã ºi profund relevantã. Iar identitatea este profund legatã de
încredere, în timp ce încrederea – sau lipsa de încredere – este exprimatã
în emoþii, între care cele trei fundamentale desprinse de Moisi din psihologie.
Dupã ce secolul al 20-lea a fost denumit „secolul american“ sau „secolul
ideologiei“, secolul 21 face saltul cãtre „secolul asiatic“ ºi „secolul identitãþii“21. Schimbarea de la ideologie la identitate ºi de la cheia ºi simbolistica
reprezentãrii occidentale la cea a orientalitãþii lumii, înseamnã, în acelaºi
timp ºi cã emoþiile dobândesc un rol mai important ca niciodatã.
De altfel, acest lucru este confirmat ºi de criza economicã de astãzi, dezvoltatã drept crizã economicã ºi financiarã, ulterior crizã a elitei politice ºi a
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politicului care nu a ºtiut sã controleze ºi sã resposabilizeze elita financiarã,
ba chiar a coabitat ºi profitat din malversaþiunile sale, pentru ca ulterior sã
cadã profund, dupã lansarea de cãtre Germania a observaþiilor privind datoriile suverane, într-o crizã de încredere. Mai mult, chiar mecanismele de
prevenþie ºi anticipare, avertizare timpurie, a viitoarelor crize conþin, dincolo
de mecanismele de impozitare a fluxurilor de capitaluri ºi a produselor derivate, un mecanism ce trebuie sã includã, dupã modelul asigurãrilor ºi primelor de risc, cuantificarea încrederii publicului, elemente profund emoþionale ºi dependente, manipulabile, prin presa cu acoperire globalã ºi supra-informaþia (ºi supra-manipularea asociatã).

3. Formarea identitãþilor. Natura dualã
a influenþelor identitãþii în conflicte

Dupã cum am vãzut, identitatea are un rol important în constituirea ºi substanþializarea grupurilor, delimitarea frontierelor între grupuri ºi coeziunea
din interiorul grupului, aducând valoare adãugatã identitãþii individului fiind
astfel, în consecinþã ºi intrinsec legatã de nevoile individului ºi de caracterul
de fiinþã socialã al omului. Identitatea socialã, identitatea de grup, identitatea
colectivã joacã un rol primordial în orice tip de conflict, dar pe de altã parte,
identitatea poate fi, în sine, elemental pus în discuþie ce genereazã o categorie a conflictelor ne-realiste dupã Jeong, a conflictelor de status în categorizarea fãcutã de noi, respectiv conflictele identitare. În cadrul conflictelor
identitare, cele mai cunoscute ºi mai prezente în anii de dupã Rãzboiul Rece
au fost mai întâi conflictele interetnice – de facturã naþionalã, ulterior separatiste, în special în statele artificiale menþinute de existenþa „duºmanului
comun“ ideologic din blocul opus, în fosta Iugoslavie ºi fosta URSS – mai
apoi (alteori în paralel) conflictele religioase, cu întrepãtrunderi, interdependenþe ºi antrenãri reciproce ale unei caracteristici sau alteia în prim plan, ca
factor major determinant.
Pentru a surprinde complexitatea componentei identitare din cadrul conflictelor, ulterior a specificitãþilor conflictelor identitare în sine, este utilã o
trecere în revistã a componentelor teoretice ºi a studiilor deja efectuate, la nivel psiho-sociologic, în materie de identitate socialã. Am abordat acest unghi aici situându-ne în ºcoala de gândire sociologicã ce afirmã faptul cã orice
conflict ce implicã comunitãþi umane este unul sociologic. Nu vom rãmâne
însã aici, elaborând pe dinamica grupurilor cu elemente psiho-sociologice
ulterior, pentru ca, atingând elementele ce vorbesc despre polarizarea ºi politizarea identitãþii, sã ne mutãm cãtre conflictele identitare ºi instrumentarul Analizei de Conflict pe care noi o considerãm disciplinã distinctã, cu
aparat propriu derivat din mai multe discipline, dar care este individualizat
în raport cu sociologia sau ºtiinþele politice prin particularitate ºi diferenþã
specificã relevantã.
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Identitatea are un rol vital în conflictele sociale pentru cã joacã un rol relevant în modul în care colectivitãþile ºi indivizii se percep pe ei înºiºi, modul
cum delimiteazã cine sunt „noi“ ºi „ceilalþi“, cum se mobilizeazã indivizii ºi
colectivitãþile ºi cum se construieºte legitimitatea ºi justificarea pentru aspiraþiile generale ºi de grup22. Potrivit acestei ºcoli de gândire sociologice,
identitãþile sunt create ºi transformate în procesele luptei sociale, explicând
apariþia, escaladarea ºi potenþiala transformare a conflictelor sociale.
Cu respectul datorat instrumentarului ºi bazei teoretice solide pe care de
altfel o vom folosi în formã extinsã ºi noi, suntem adepþii unei nuanþãri substanþiale a acestui subiect, fiind, mai degrabã, susþinãtorii unei teorii duale
care vorbeºte despre identitate nu ca un datum – varianta naþionalismului
wilsonian ºi a teoriilor deterministe ulterioare, ce vorbesc despre trãsãturi
asignate ca definitorii fiecãrui popor, eventual în funcþie de climatul în care
trãieºte sau de rasa de care aparþine, de etnie etc. – dar care are la bazã un
numãr mare de caracteristici obiective ºi stabile, observabile ºi comensurabile, dar ºi un numãr de elemente ce provin din memoria istoricã, evenimente trãite în comun, experienþe parcurse împreunã, dar ºi elemente ce þin
de alegerea individualã, opþiune, poate ºi rezultat al „conflictelor sociale“.
Revenind la cele douã elemente de distincþie a identitãþii în conflicte, cel
structural, relativ la identitatea ca ºi caracteristicã a oricãrui grup, ºi cel
determinant, în cazul conflictelor identitare, când miezul conflictului este
determinat de punerea în discuþie sau ciocnirea percepþiei sau definirii identitãþii, este evident cã identitatea contribuie la orice tip de conflict, mobilizarea fiind apanajul ce se sprijinã în special pe aceastã caracteristicã, însã în
cazul conflictelor identitare, gradul de mobilizare ºi punerea în cauzã a substanþei identitãþii are forþã mult mai importantã, frizeazã statutul, prestigiul,
simbolurile, miturile ºi emoþia, credinþa ºi încrederea în justeþea cauzei apãrate ºi nevoia de a o apãra cu orice preþ, de unde ºi cãderea în spaþiul conflictelor nerealiste, când nu mai conteazã pragmatismul, calculul ºi estimarea
consecinþelor sau a costurilor.
Avem deci identitatea indisolubil legatã de conflict ºi avem categoria specialã a conflictelor identitare în care motivaþia disputei rezidã în substanþa
identitãþii. Întrebarea esenþialã este dacã identitatea, diferenþele de identitate
sau chiar perceperea ºi definirea distinctã a identitãþii este suficientã pentru
a genera un conflict – pentru cã un factor care susþine ºi exacerbeazã conflictul, cu certitudine, este. Conflictele nu sunt toate generate de diferenþele de
identitate, evident, însã avem numeroase cazuri în care motivaþia este tocmai
identitatea, conflictele identitare, însã diferenþa de identitate nu antreneazã,
în mod direct, conflictul, ci e nevoie ºi de alte ingrediente pentru ca o asemenea comparaþie, urmatã de competiþie, confruntare ºi contrareacþie23 sã ducã
la un conflict deschis. Totuºi, din cauza caracteristicilor speciale ale identitãþii, nu de puþine ori conflicte realiste, cu scopuri foarte clare în spaþiul puterii, intereselor sau resurselor, sunt transformate prin utilizarea diferen-
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þelor de identitate tocmai pentru a întãri frontierele dintre grupuri ºi a reuºi
mobilizarea superioarã, polarizarea ºi declanºarea conflictului.
Domeniul Analizei de conflict, preocupatã totodatã cu formula de intervenþie pentru limitarea, stoparea ºi soluþionarea conflictelor, adoptã la nivel
teoretic cadrul analitic ce separã procesele de creare a identitãþii de conþinutul identitãþii însãºi24. Dacã se adoptã un unghi ce plaseazã în prim plan
identitatea ca proces ºi interacþiunile proiectelor diferite, relaþiile ºi modelele
de înþelegere, riscul este cel al confundãrii celor douã componente ºi al tratãrii nediscriminatorii a oricãrui conflict drept conflict identitar sau, din
contra, a ignora substanþa ºi conþinutul identitãþii implicate direct într-un
conflict identitar prin preponderenþa acordatã formãrii identitãþii colective ºi
de grup în detrimental substanþei acestei identitãþi. Aici intervine una dintre
diferenþele substanþiale fãcute de domeniul Analizei de Conflict în raport cu
Sociologia ºi modul de definire al identitãþii sociale.
Identitatea socialã este definitã ca un set divers de fenomene, experienþe
sociale diverse ºi procese distincte, funcþionând în acelaºi timp ca instrument analitic ºi concept teoretic25. Indentitãþile sunt complexe, delimitate
istoric, construite social ºi, deci se miºcã continuu. Pot fi tranzitorii, în unele
cazuri, pot fi rigide ºi inflexibile, în altele, fiind constituite în realitãþi specifice ale vieþii, delimitate ºi împãrtãºite prin intermediul poveºtilor, miturilor, istoriei ºi legendelor26.
În forma cea mai generalizatoare, identitãþile sunt o formã de definire a
sinelui, formã de înþelegere cu cunoaºtere a sinelui. Identitãþile dobândesc
semnificaþie, înþeles ºi valoare în contexte ºi culturi specifice ºi ajutã oamenii sã înþeleagã ce sunt ca indivizi, deþinãtori ai unor roluri specifice ºi membri ai unor anumitor grupuri. Identitatea socialã este componenta identitãþii,
diferitã de cea individualã, în sensul în care este parte a acelei imagini a
sinelui ce derivã din apartenenþa constantã ºi sustenabilã la un grup27. Ca ºi
concept teoretic, identitatea este folositã pentru a înþelege diversele aspecte
ale procesului de identificare pentru a explica impactul relaþiilor ºi conflictelor sociale28.
Existã trei aspecte care sprijinã explicarea relaþiei între sine, ca individ, ºi
grup, societate:
– mai întâi, identitãþile sunt simboluri de înþelegere create prin interacþiuni sociale29 respectiv argumenteazã faptul cã identitãþile sunt rezultatul
unui proiect propriu, un sens narativ al sinelui creând ºi integrând trecutul,
prezentul ºi viitorul;
– cea de a doua perspectivã este datã de modul în care identitatea este
construitã prin relaþii în locuri ºi momente specifice ºi importanþa comparaþiei sociale în cadrul acestui proces, respectiv cum utilizeazã grupurile
diferenþele ºi similitudinile, pentru gestionarea implicaþiilor ºi consecinþelor
unor categorii specifice ºi cum indivizii, prin discuþii ºi interacþiuni, negociazã, reconstituie ºi-ºi reprezintã identitatea proprie30;
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– în fine, cea de a treia perspectivã se raporteazã la problema relevanþei,
sustenabilitãþii, rezilienþei identitãþii asumate. Dacã tot acceptãm cã un individ poate sã adopte mai multe identitãþi, aceastã durabilitate, constanþã permite studierea a cum ºi de ce o identitate particularã dobândeºte înþeles ºi
valoare pentru indivizi ºi colectivitãþi ºi cum sunt ele asumate în detrimentul
altora, probabil, care sunt ignorate, cum reuºesc diferite persoane sã-ºi asume mai multe identitãþi concomitent ºi cum negociazã frontierele ºi limitele
întinderii unor identitãþi, respectiv a categoriilor identitare31.
Identitatea socialã, caracteristicã intrinsecã a grupurilor, joacã un rol important în mobilizarea unui grup împotriva celuilalt, deci în amorsarea conflictului, în primul rând prin menþinerea funcþiilor de frontierã, delimitare ºi
graniþã între grupuri32. Apoi identitatea ca ºi trãsãturã a grupului are un rol
important în solidaritate, coeziune dar, pe lângã delimitarea clarã a grupului ºi în efectul de antrenare a membrilor acestuia în competiþie ºi confruntare. Identitatea este legatã de norme, credinþe, practici ºi tradiþii care influenþeazã interacþiunea unui grup cu mediul.
Formarea identitãþii este legatã de „categorizarea care omogenizeazã în
percepþie interiorul de exteriorul grupului“33, în timp ce ameninþarea la adresa identitãþii însãºi, a substanþei ºi conþinutului identitãþii unui grup, creºte
potenþialul conflictului destructiv, mai ales prin fortificarea, întãrirea, solidificarea frontierei de grup într-una rigidã. Percepþia sinelui suplineºte lentila
prin care cineva îl priveºte pe „celãlalt“, astfel cã, „în caz de conflict, autoidentificarea pozitivã vine din comparaþia „interiorului“ cu „exteriorul“34.
Identitãþile „tari“ ºi „exclusive“ cresc ºansele unui grup sã defãimeze, sã justifice discriminarea împotriva exteriorului sau altui grup din afarã precum ºi
dezvoltarea stereotipurilor35.
Din perspectivã constructivistã, graniþele grupurilor sunt desenate de contextul social, procesul de articulare a identitãþilor are multiple filtre date de
percepþii, precum sentimente puternice despre o soartã comunã, ºi acestea
pot lua prim-planul în faþa unei categorizãri absolute, obiective. Identitatea
de grup este privitã ca o resursã culturalã ºi e întãritã de ataºament emoþional, rãmânând locul comun pentru mobilizarea forþelor.
Componentele ºi temele dominante ale unei culturi pot fi transmise în inimile ºi minþile oamenilor, devenind o armã importantã utilizatã politic, cum
vom vedea mai jos, generarea simbolurilor ºi miturilor þinând de educaþia
la nivel familial ºi ºcolar, dar ºi de formele de socializare ulterioare. Limba
ºi comunicarea creazã delimitãri ºi graniþe puternice care pot chiar intensifica competiþia într-o societate multilingvisticã sau multiculturalã, ca sã nu
vorbim despre faptul cã existã conflicte generate chiar de limbã, sub forma
conflictelor lingvistice (vezi cazul decolonizãrii, dar mai ales cazul Republicii Moldova dupã Perestroika fiind un asemenea exemplu, cu reiterãri ºi
rãbufniri periodice ale subiectului pânã în actualitate).
Identitãþile construite social sunt definitorii ºi responsabile nu numai de
promovarea unor distincþii parohiale separate, ci ºi de formarea unor iden-
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titãþi mai largi, integratoare (cazul UE). Pentru cã identitatea nu este imuabilã, formele sale, natura ºi semnificaþia diferã în momente istorice distincte.
Chiar ºi componentele obiective ale identitãþii pot dobândi relevanþã ºi
semnificaþie mai mare sau mai micã, sprijinind ideea transformãrilor de identitate, care ajutã la procesele de reconciliere, integrare ºi soluþionare a conflictelor. Coexistenþa paºnicã se bazeazã pe construcþia unor valori ºi identitãþi supraordonate celor ale grupurilor aflate originar în conflict36, conjugate cu tolerarea diferenþelor ºi estomparea relevanþei lor sau, într-o altã
abordare tacticã, ºtergerea sau „subþierea“ graniþelor care sã permitã permeabilitatea ºi traversarea lor, asumarea dublei identitãþi ºi construcþia elementelor obiective ce vor fundamenta viitoarea supra-identitate comunã (de
exemplu, în cazul conflictelor interetnice, rolul ºtergerii frontierelor ºi al deschiderii integrãrii revine familiilor mixte).
Astfel, supraidentitãþile inclusive pot coexista cu identitãþile de nivel
mai restrâns ca întindere37. În acelaºi timp, percepþiile experienþelor trecute
ºi aºteptãrilor viitoare pot fi modificate prin interacþiunea cooperativã care
este desemnatã sã diminueaze, sã estompeze diferenþele dintre grupuri. În
acest sens existã un numãr de paradigme utilizate ca modele în a depãºi divergenþele ºi a realiza reconstrucþia post-conflict. Astfel, dupã prãbuºirea
Uniunii Sovietice ºi a Zidului Berlinului, abordarea prin Carta pentru o nouã
Europã ºi Parteneriatul pentru pace al NATO, ulterior prin modelul extinderii
NATO ºi UE a jucat rolul esenþial de incluziune, în condiþiile specifice de
atunci.
Ulterior, în Balcanii de Vest s-a adoptat modelul/paradigma proiectului
comun prin intermediul instrumentului UE denumit Pactul de Stabilitate,
având ca principiu faptul cã finanþarea unui proiect comun în care sã fie obligate sã lucreze ambele pãrþi aflate în conflict – proiectul model definitoriu
fiind podul, cu capete în ambele pãrþi – se construieºte un scop mult mai
important decât disputa anterioarã sau menþinerea, perpetuarea ei, de unde ºi
limitarea auto-asumatã a conflictului. Ulterior, muncind în comun pentru
acel scop comun, pãrþile ajung sã discute, sã-ºi verse toate necazurile ºi sã
comunice nemulþumirile, dar sã ºi mãnânce, sã lucreze ºi sã se bucure împreunã, astfel încît reconcilierea se poate face pe deplin. Modelul a fost extins, în urma declaraþiei finale a Summit-ului UE de la Salonic, la un proiect
ºi mai grandios ºi atrãgãtor, cel al apartenenþei la Uniunea Europeanã în viitor, garantatã tuturor statelor din Balcanii de Vest.
În cazul statelor din spaþiul post-sovietic, modelul a fost sensibil diferit,
pentru cã a lipsit perspectiva garantatã a aderãrii la UE. Modelul a fost dat
de o conjecturã formulatã de Barry Buzan38 potrivit cãreia dacã la frontiera
dintre douã grupuri existã diferenþe substanþiale, acolo este loc de conflicte.
Pe cale de consecinþã, paradigma construirii Politicii de Vecinãtate a UE a
fost exact aceea a nevoii de compatibilizare la frontierã, pe dimensiunile
circulaþiei, schimbului de mãrfuri ºi a modelelor, normelor ºi instituþiilor similare, astfel încât riscul ºi probabilitatea declanºãrii acestor conflicte la
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frontierã sã scadã. Una dintre limitele acestei politici a fost tocmai absenþa
identitãþii inclusive ºi tratarea în continuare în termenii de „noi“ ºi „ei“ a
statelor UE ºi vecinilor de la fontiera imediatã.

4. Individul ºi identitatea. Identitate de grup.
Polarizarea identitãþii

Identitatea, în viziune sociologicã, a fost asumatã ca un adevãrat panaceu,
un concept central al înþelegerii conflictelor, concept dominant a cãrui relevanþã e de necontestat dar a cãrui glisare spre confuzie pe care am subliniato mai sus trebuie sã ne menþinã în gardã atunci când parcurgem, ca analiºti
ai conflictelor, spaþiul conflictelor de naturã identitarã. Putem remarca
aceastã fetiºizare a identitãþii ºi transformarea în concept central prin abordãrile diverse39 care susþin faptul cã „de la nivel interpersonal la conflictul internaþional, trecând prin toate nivelele intermediare de analizã, cercetãtorii
utilizeazã conceptual de identitate pentru a înþelege dinamica conflictelor ºi
a explica comportamentele“.
Majoritatea literaturii asociatã acestei ºcoli de gândire priveºte identitatea
ºi conflictul prin prisma identitãþilor sociale, respectiv a înþelegerii sinelui ca
parte a grupurilor. Existã totuºi o literaturã distinctã ce discutã implicarea
identitãþii individului în conflicte, utilizând concepte ºi paradigme ce merg
de la nevoile identitare individuale la construcþia ºi mândria imaginii de
sine ºi la elementele conexe nevoii de salvare a aparenþelor40, cu abordãri
profund sociologice ºi nu patologice, psihologice sau psiho-sociologice.
Indivizii au un simþ al sinelui, o identitate ºi imagine publicã (identitate
perceputã de alþii) pe care doresc ca cei din jur sã o observe ºi sã o alãture
caracterizãrii persoanei lor. Aceasta încorporeazã trãsãturi, atribute ºi îndemânãri ce însoþesc auto-descrierea ºi auto-evaluarea ºi care, toate împreunã,
alcãtuiesc personalitatea ºi identitatea personalã, individualã. Indivizii doresc sã se prezinte ºi sã fie vãzuþi în forma în care funcþioneazã acest simþ al
sinelui41.
Atunci când circumstanþele conflictului aduc în discuþie percepþia cuiva
despre sine, conflictul însuºi se schimbã – devenind conflict identitar, cum
arãtam mai sus. Schimbãrile privesc atât pãrþile în conflict ºi structura lor,
strategiile ºi rãspunsurile emoþionale, percepþia asupra elementelor puse în
cauzã, în cadrul conflictului, percepþiile despre sine ºi despre celãlalt, iar soluþionarea conflictului implicã deja o negociere a nevoilor identitare42, complicându-se substanþial. Elementele identitare devin rãdãcinã ºi motivaþie a
conflictelor atunci când existã percepþia cã interacþiunea provoacã sau ameninþã imaginea despre sine sau afecteazã „faþa“ individului, perceperea sa
de cãtre cei din jur, substanþial alteratã faþã de propria viziune, aspiraþie ºi
imagine mentalã.43
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Ameninþãrile la adresa identitãþii duc la o creºtere a inflexibilitãþii, rigiditãþii ºi rãspunsurilor defensive care, la rândul lor, exacerbeazã conflictul
(prin întãrirea frontierei dintre individ ºi exterior). Când interacþiunile nu
abordeazã ºi satisfac nevoile identitare individuale, sau apar elemente ce violeazã, provoacã, diminueazã sau ameninþã elementele identitãþii, apar
rãspunsuri44 ce pleacã de la negarea ameninþãrii indentitare – cu aplecarea
obsesivã asupra povestirilor ºi elementelor ce confirmã „varianta adevãratã“
– negarea conflictului identitar, creºterea inflexibilitãþii individului ºi împing spre senzaþia de depãºire a „compromisurilor acceptabile“, pentru cã
nevoile identitare ºi imaginea de sine nu sunt negociabile45.
Identitatea este cu adevãrat ne-negociabilã atunci când conflictul ameninþã constructele esenþiale, de bazã – aspectele imaginii de sine care servesc
în organizarea tuturor celorlaltor constructe ale imaginii de sine46, care provoacã fundamentele individului. Acelaºi tip de rãspuns este determinat ºi
de comportamentele conflictuale ce ameninþã simþul de autonomie a individului47 – senzaþia de neputinþã, dependenþã, incapabil de a-ºi asigura singur
elementele existenþiale necesare. Aceastã senzaþie este etichetatã, de obicei,
drept dorinþa de a rezista impunerii voinþei externe a altuia, perceputã
drept cerere nedreaptã, fapt ce afecteazã imaginea pozitivã a sinelui.
Alternativ, ameninþãrile la adresa identitãþii pot determina o reacþie ºi strategie ofensivã, atunci cînd indivizii doresc responsabilizarea ºi rãzbunarea
pentru provocarea adusã la adresa identitãþii. Oamenii pot face sacrificii importante în domenii relevante pentru a restabili senzaþia pozitivã despre
sine, sau pentru a salva aparenþele. Strategia poate fi tocmai una de retorsiune, respectiv atacarea identitãþii celeilalte pãrþi, ca modalitate de a repurta
victoria ºi de a-ºi salva imaginea. Atunci când elementele identitare devin
o preocupare, existã o posibilitate crescutã ca percepþiile, presupunerile ºi dinamica de comunicare asociate sã transforme o temã potenþial negociabilã
într-un conflict inabordabil48 centrat pe chestiuni legate de relaþia ºi imaginea celor douã pãrþi.
Am vãzut cã nu orice tip de acþiune socialã ºi politicã îºi are ca bazã referinþa la identitate, mai mult, frecvenþa variabilã a acþiunii conflictuale reale
în timp nu se raporteazã în mod necesar ºi nu e corelatã cu conþinutul identitãþii, ci mai mult cu contextul mobilizãrii pe baza identitãþii comune a
grupului. Experienþele grupului sunt încastrate în marcheri multi-faþetaþi de
experinþe ancorate în ierarhii sociale – bazate sau nu pe un statut sau altul –
diferenþe între valori culturale, disparitãþi economice, lipsa resurselor,
dezacorduri privind distribuþia de putere, diviziuni socio-istorice ce pot
fortifica împãrþirea bunãstãrii. Reprezentând caracteristici sociale particulare, diferite surse de identitate sunt importante pentru mobilizarea în timpul
conflictelor, identitatea fiind legatã de modul în care clivajele sociale sunt
construite, utilizate ºi gestionate.49
Pãrãsind total spaþiul abordãrilor conflictelor sociale ºi rãmânând în sfera
abordãrilor în contextul analizei de conflict, putem observa cã multe din con-
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flictele din lume reflectã percepþii mutual incompatibile ºi expresii ale diferenþelor dintre grupuri cu afilieri identitare distincte ce reprezintã substanþa conflictului. Asemenea identitãþi generatoare de conflicte prin punerea
în discuþie a substanþei identitare în sine, migrând de la identitãþile percepute individual la cele de grup, îºi au bazele în etnicitate, religie, apartenenþã tribalã, similitudine în terþe coordonate, clasã, castã, gen, rasã, orientare, asumarea aceleiaºi ideologii despre formula modelului ideal urmãrit de
societate, raportarea la aceeaºi bazã moralã – rafinare a modelului de bazã al
umanismului, caracteristic întregii rase umane.
Conflictele între grupuri au, evident, surse istorice distincte ºi manifestãri
comportamentale ale luptei între protagoniºti ce diferã de la unul la altul, dar
relaþiile de adversitate pot fi asumate unor mecanisme comune de percepere cognitivã ºi emoþionalã. Divizarea apãrutã într-un cadru de competiþie
creazã provocãri la adresa cooperãrii inter-grupuri ºi creºterea coeziunii intra-grup, în timp ce morala comunã ºi presiunea conformismului pot fi lesne
acompaniate de ostilitate faþã de cei din afara grupului. Conþinutul identitãþii ajunge sã fie formulat de diferite evenimente care deseneazã în timp
relaþia cu ceilalþi, într-un moment ºi loc specific. Formarea identitãþii de grup
poate fi realizatã chiar de contextul rivalitãþii de grup. Identitatea se poate
constitui ºi din sentimente de injustiþie ºi relativã privare de drepturi ºi
bunuri sau discriminare a grupului, dacã e cazul sau mãcar e perceput ca
atare de membrii grupului, ca rezultat al accesului incorect ºi inegal la resurse ºi poziþii. Justificarea pe baza normativã a discriminãrii ºi inegalitãþilor
poate deschide calea insultelor ºi lipsei de încredere în ceilalþi.
Iatã de ce ne-am aplecat, în cele ce urmeazã, mai mult asupra formãrii
identitãþii de grup, însã nu neapãrat a identitãþii sociale, unghiul ºi regulile
de abordare fiind diferite, chiar dacã majoritatea rezultatelor vor fi revalidate. Spre deosebire de mulþime ºi suma indivizilor, grupul presupune o
anumitã regularitate, o anumitã ordine, o anumitã similitudine. Grupul este
necesar pentru a dezvolta un scop comun pentru oamenii care-ºi percep
destinul în comun, într-o formã sau alta. Formarea grupului, cum am vãzut,
îºi are originea ºi în teama de dominaþie a altui grup rival, dar ºi de angajamente profunde ºi valori comune împãrtãºite, asumate ºi apãrate de cãtre
membri. Conºtiinþa de grup se formeazã pe baza perceperii faptului cã membrii grupului împãrtãºesc o soartã comunã.
Competiþia ºi rivalitatea dintre grupuri creazã pregãtirea ºi coeziunea
internã a grupului ºi rigidizeazã frontiera externã a acestuia. Însã acest lucru
nu duce la declanºarea automatã a conflictului, ci drumul trece prin adoptarea, mai întâi, a unor percepþii ºi viziuni extreme despre grupul celãlalt ºi
membrii sãi, desenaþi în calitate de duºman, fapt ce încurajeazã mai puþinã
toleranþã ºi descurajeazã diferenþele interne ºi dizidenþele.50 Creºte coeziunea internã, intoleranþa ºi definirea competitorului din rival – duºman,
prin acest pas fiind desemnatã ºi soluþia directã a câºtigãrii competiþiei prin
utilizarea violenþei ºi tentaþia aneantizãrii sale ºi nu soluþionarea rivalitãþii în
cadrul regulilor competiþiei declanºate.
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Percepþia privaþiunilor dã sentimentul unui tratament incorect ºi dorinþa
de a-l rectifica iar o identitate puternicã a unui grup joacã un rol important
în demonstrarea deciziei de a realiza aspiraþiile comune ale grupului sau ale
leadership-ului asumat ºi recunoscut al acestuia, odatã ce grupul dobândeºte
o structurã mai elaboratã. Coeziunea bazatã pe identitate comunã „tare“,
puternicã, permite grupului – structurat sau nu – sã dezvolte „modele de
comportament care par normale membrilor dar pot fi considerate reprobabile
ºi polarizante pentru cei din afara grupului“.51 Iar atunci când identitatea
comunã este vãzutã ca scop exclusiv spre a fi „apãratã cu orice preþ ºi cu
toate mijloacele“, izbucnirea conflictului pe scarã largã e dificil sã mai fie
controlatã.52 Identitãþi puternice ºi diferite nu duc automat la violenþã, dar
pot duce la conflicte manifeste dacã apar acte de excludere ale liderilor sau
grupului în tot, de la competiþia pentru statut, poziþie, autoritate sau resurse
ºi bunãstare.
Am vãzut mai sus cã impactul identitãþii se relevã ºi în crearea de modele
de comportament specifice. În situaþii speciale de divizare, moduri uniforme de comunicare, interpretare ºi percepþie a evenimentelor ca ºi a comportamentelor apar în interiorul grupului. Investiþia puternicã în identitãþi
polarizate devine obstacolul principal pentru forme constructive de abordare
a conflictului deoarece ataºamentul emoþional faþã de credinþele cuiva (modul în care respectivul crede cã se desfãºoarã realitatea) blocheazã abilitatea
de a empatiza cu alte viziuni ºi experienþe. Existã ºi cazurile grupurilor cu
identitãþi opuse care încurajeazã tacticile de contencios ºi nu concretizeazã
în conflict violent percepþia duºmanului chiar instalatã (pacifiºtii, miºcarea
lui Mahatma Ghandi, protestele în tãcere etc.). Diviziunile între grupuri bazate pe identitate (în sensul diferenþelor sau chiar antagonismelor identitare,
a substanþei ºi conþinutului identitãþilor asumate de grupuri) sunt deseori legate de radicalizarea conflictelor ºi comportamente extreme – uciderea la
întâmplare, tratament abuziv la adresa populaþiei civile de altã identitate etc.
Existã o cantitate impresionantã de studii relative la comportamentul
uman în colectivitãþi, atât în ceea ce priveºte comportamentul pozitiv ºi
schimbãrile sociale cât ºi legat de capacitatea de distrugere.53 Subiectele cercetãrilor includ etnocentrism, percepþie selectivã, erorile de atribuire, utilizarea identitãþilor colective pentru a justifica discriminarea ºi inegalitãþile,
polarizarea, imaginea inamicului ºi a duºmanului, genocidul. Direcþia de cercetare pentru a înþelege încercãrile de creare, definire, susþinere ºi protejare
a identitãþilor colective se aºeazã pe linia nevoilor identitare.54
Astfel, teza centralã este cã nevoile umane alimenteazã conflictul atunci
când nu sunt satisfãcute, vorbind aici despre nevoi esenþiale, universale ºi
nenegociabile. Violenþa ºi conflictul sunt explicabile de patru asemenea nevoi fundamentale55: dezvoltarea personalã, securitatea, recunoaºterea ºi
identitatea. În special, nevoile identitare au dat naºtere, în ultima vreme, la
numeroase conflicte, odatã ce ele nu au fost satisfãcute de cãtre state.56 Când
nevoile fundamentale sunt în discuþie, abordarea clasicã a negocierilor ba-
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zate pe interese se prãbuºeºte. Nu întâmplãtor, modelul clasic al soluþionãrii
ºi transformãrii conflictelor57 – Poziþii, interese ºi nevoi58 îºi epuizeazã capacitatea de acþiune tocmai atunci când atinge divergenþe ºi incapacitatea de
satisfacere a nevoilor fundamentale ale celor douã pãrþi aflate în conflict.
În chestiunile legate de identitate, parte a nevoilor fundamentale, dupã
cum am vãzut mai sus, fundamentele se referã la capacitatea de a dezvolta
identitatea colectivã, de a-i fi recunoscutã aceastã identitate grupului de
cãtre ceilalþi, de a avea acces la resursele, sistemele ºi structurile care pot susþine condiþiile necesare realizãrii depline a construcþiei identitãþii, a desãvârºirii substanþierii ei.59 Azar a teoretizat 4 variabile ale unui stat care întrunite
duc la probabilitatea maximã a declanºãrii conflictului violent pe baze identitare: identitatea grupului ca unitate de analizã (generatoare eventual de
inegalitãþi, frustrare, fragmentare, lipsa legitimitãþii sistemului ºi, respectiv,
de conflicte), dinamicile inter-comunitare (intergrup), abilitatea statului
de a soluþiona nevoile colective ale cetãþenilor (cel mai adesea grupul dominant utilizeazã statul pentru propriile interese pe seama celorlaltor grupuri)
ºi, în fine, capacitatea ºi rezilienþa statului de a face faþã presiunilor globalizãrii, venite din exterior – cu tendinþa interesului crescut pentru dependenþele economice, interdependenþa sau patronajul politico-militar extern decât
pe nevoile interne ale propriei populaþii. Li se mai adaugã capacitatea de
mobilizare a grupurilor identitare – „acþiunea comunalã“, acþiunea statului/Guvernului – de la stategii de dominare ºi subjugare la cele de acomodare
ºi ajustare – ºi respectiv dinamicile conflictelor – spirale de escaladare de
tip vindicativ, erori de atribuire, dezvoltarea „imaginii de duºmani“ la nivelul
grupurilor, dezumanizarea ºi polarizarea.60
Teoria Identitãþii Sociale dezvoltatã de Henri Tajfel61 se referã la modul
în care oamenii utilizeazã categoriile ºi categorizarea pentru a înþelege lumea din jurul lor. Teoria susþine cã dorinþa de a dezvolta distincþia la intergrupuri duce la apariþia ºi dezvoltarea conflictelor. Dezvoltãrile teoriei se
apleacã asupra modului în care identitatea afecteazã ºi formeazã nevoia de
competiþie inter-grup, conflicte ºi schimbarea socialã.62
Astfel, indivizii au nevoie ºi doresc un sens pozitiv al sinelui, un rol pozitiv pentru sine, dacã vreþi, în povestea proprie, rolul eroic în grupul cu rolul
pozitiv determinant ºi de aceea doresc ca grupul lor sã aparã favorabil în
comparaþia cu alte grupuri.63 Atunci când comparaþia creazã un nivel inferior
pe scara ierarhicã ce conteazã pentru grup ºi pentru axiologia comunã intergrup, apar strategiile de întãrire ºi creºtere a statutului propriului grup,
afectând, fireºte status quo-ul. Atunci când graniþele sunt percepute ca limitative sau ilegitime, discriminatorii faþã de aspiraþiile grupului, membrii vor
încerca sã le schimbe pentru a realiza un grup cu o valoare mai importantã
– ce se reflectã, fireºte asupra indivizilor membri. Conflictul apare atunci când
grupul dominant încearcã sã reziste în faþa schimbãrii ºi sã-ºi conserve statutul.
Majoritatea teoriilor identitãþii sociale se apleacã asupra relaþiilor între
identitatea individualã ºi cea de grup. Foarte multe studiazã tensiunile, con-
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tradicþiile ºi conflictele asociate atât cu identitatea individualã cât ºi cu cea
de grup.64 Identitatea colectivã este formatã prin sentimentele de unitate cu
alþi oameni, în timp ce identitatea individualã subliniazã diferenþele faþã de
ceielalþi membri ai grupului sau alþi indivizi exteriori. Evident aici avem de
a face cu formula în care fie identitatea individualã este mai importantã ºi
prevaleazã – în cazul indivizilor cu personalitate sau poziþii relevante în
grup, în special – fie cazul în care identitatea colectivã e dominantã în ceea
ce priveºte alegerile individuale ºi comportamentul în viaþã.
O abordare interesantã se referã la identitatea de valori ºi capacitatea ei de
a menþine o colectivitate ºi un grup ce respinge utilizarea violenþei. V. Gecas65
subliniazã rolul culturii în identitatea de valori ºi cum indivizii se privesc
prin prisma valorilor pe care le deþin. Legãtura dintre comportament ºi valorile acceptate cultural se poate observa dupã cum existã tendinþa generalã
a oricãrei persoane de a dezvolta o imagine pozitivã legatã de ataºamentul
sãu faþã de valori acceptate cultural.
Rothbart se dovedeºte un critic al limitelor teoriei identitãþii sociale care
meritã luate în calcul. El susþine cã lipseºte însã din evaluare impactul ºi
transformarea identitãþii ca efect al interacþiunilor ºi e greu de decriptat în
contextul acestei teorii motivul ºi mecanismul prin care un individ ar renunþa
la identitatea sa primordialã pentru a se subordona valorilor comunitãþii.66
Deºi acoperã aspectele cognitive, emoþionale ºi motivaþionale, lipseºte din
studiile în domeniu explicarea valorizãrilor colective ºi e subestimatã componenta normativã ºi impactul sãu asupra identitãþilor. Deci teoria nu decripteazã cum un grup se raporteazã la o axiologie colectivã care conþine
graba de a recurge la violenþã ca mijloc de a soluþiona controverse intergrup.

5. Proprietãþi, atribute ºi caracteristicile identitãþii.
Politizarea identitãþii

Interpretãrile diferite ale modului în care s-au format identitãþile acoperã
un spectru larg de curente ºi teorii. Primordialiºtii vorbesc despre o bazã fermã, puternicã ºi stabilã, cu elemente obiective ale identitãþii, deºi se menþine idea cã identitatea rãmâne o percepþie a sinelui ºi a „asemãnãrilor“ cu
ceilalþi din grup, a similitudinilor care duc la coagularea la nivelul grupurilor.
Identitatea ar reflecta viziunea exteriorului despre sine ºi grup, e datã de naºtere, memorie, experienþe împãrtãºite, iar indivizii o acceptã fãrã întrebãri.
Pe de altã parte, aceastã viziune este contrazisã de „fluctuaþiile sinelui“67
ºi reprezintã o viziune ce porneºte din interior cãtre exterior, deci valorizeazã
schimbãrile, percepþiile ºi opþiunile persoanei/grupului. Frontierele ar fi
create de voinþã individualã, acþiune ºi competiþie. Interacþiunea cu alþii,
cu interiorul ºi exteriorul grupului joacã un rol esenþial în definirea ºi transformarea identitãþilor. Pe asta se bazeazã întreaga teorie a managementului
conflictelor, soluþionãrii conflictelor ºi reconstrucþiei post-conflict, în special
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atunci când subiectul în discuþie e conflictul identitar iar celelalte metode
par sã nu dea rezultate ºi sã îºi dovedeascã limitele.
Identitãþile pot fi astfel construite, deconstruite ºi reconstruite prin reinterpretarea experienþelor comune, a memoriei colective ºi a miturilor în relaþii cu cele ale altora. Chiar ºi generarea ºi sublinierea altor pericole externe ce asigurã noua coeziune de grup în devenire este un element adjuvant
important.68
Specificitatea unui grup e datã de maniera de creare, menþinere ºi reproducere a percepþiilor despre lumea înconjurãtoare. Întrebarea despre cine
este ºi cine nu e membru al comunitãþii nu depinde atât de conþinutul culturii proprii, cât de scopul pentru care comunitatea/grupul acþioneazã solidar, astfel cã frontierele grupului se pot redesena, deºi au, în forma lor originarã, un contur cultural clar, „instrumentalismul privind etnicitatea, de
exemplu, drept un instrument pentru a urma interesele proprii ºi pentru a
obþine scopuri materiale“.69 Afirmaþia este complementarã celei ce susþine
cã, în cazul conflictelor, existã o tendinþã de a le transforma în conflicte
identitare pentru a accelera ºi întãri componenta de mobilizare, polarizare,
efectul de antrenare puternic, chiar dacã motivul real al conflictului originar
nu este natura identitãþii pusã în cauzã.
În afarã de a servi drept formã instrumentalizatã de acþiune socialã, existã
motivaþii variate ataºate cãutãrii unui grup de care sã aparþinã un individ.
Deci acþiunea bazatã pe identitatea comunã nu are doar motivaþie raþionalinstrumentalã, a câºtigurilor directe dobândite, ci se bazeazã ºi pe valori
imateriale, credinþe, tradiþii, obiºnuinþe (aici intervine ºi regula fizicã ºi
socialã a inerþiei ºi a minimei rezistenþe, a minimului de acþiune pentru atingerea scopurilor, a agorafobiei ºi tendinþei conservãrii locului comun), iar
membrii grupului sunt dependenþi social ºi psihologic de obþinerea satisfacþiei (satisfacerea nevoilor, atingerea scopurilor, validarea consensualã a atitudinilor ºi valorilor, crearea modelului ºi a axiologiei de relaþionare ºi a
elementelor de conformism în interiorul grupului).
Percepþia despre sine e legatã de apartenenþa la grup, de identitate colectivã care întãreºte mândria de sine, la nivel individual70. Extinderea identitãþii personale oferã desãvârºirea ºi realizarea de sine ºi se subsumeazã ideilor aferente nevoii de a aparþine unor grupuri de prestigiu ºi paradigmei omului ca fiinþã socialã, ce are nevoie de viaþa în colectivitate. Dupã cum am
vãzut, aceastã completare a identitãþii personale derivând din identitatea
de grup este parte a nevoilor identitare originare ale omului ºi face legãtura
directã între identitatea personalã ºi cea de grup.
Identificarea unei cauze mai importante ºi simþul loialitãþii pentru cei
ce lucreazã pentru aceeaºi cauzã sunt elemente naturale ale nevoii de identitate colectivã, de valorizare a apartenenþei la anumite grupuri prin alegere.
Mai mult, am adãuga noi la acest punct, ideea cauzei superioare, mai importante decât cele individuale, de care avem nevoie ºi pe care le construim sau
le descoperim în modelele altora au de a face cu existenþa conºtiinþei de sine
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a omului precum ºi cu conºtiinþa morþii – omul fiind singura vieþuitoare
conºtientã cã nu e eternã ºi cã va muri, deci care încearcã sã gestioneze
moartea, prin religie, prin construirea unei existenþe de dupã moarte, prin
perpetuare, prin soluþii creative individuale care sã extindã relevanþa sa ºi
dupã moarte, tendinþa cuprinderii eternitãþii – dar ºi sã identifice un scop al
vieþii terestre, un þel în viaþã, un motiv evident superior celui individual, limitat ºi finit de limitele vieþii fizice.
Conºtiinþa morþii inerente ºi dorinþa de a supravieþui dincolo de moartea fizicã sunt douã alte elemente ce determinã cãutarea scopului superior, a
obiectivelor de grup ºi pot, în sine, sã se constituie în identitãþi puternice ºi
forþe de coeziune ºi solidaritate pentru diferite categorii de grupuri. Mai
mult, baza emoþionalã care alimenteazã sentimentul de apartenenþã la o
identitate colectivã se formeazã prin acþiune colectivã ºi angajament comun,
împãrtãºite cu alþii, protejând în comun obiective ce unesc grupul. Iar elementele sunt ºi mai puternice în forþa lor de atracþie sau de coagulare naturalã, obiectivã, cu cât este vorba de grupuri de indivizi care se simt nedreptãþiþi, un sentiment despre care am vãzut cã este un motor al coeziunii.
Korostelina71 a dezvoltat un studiu de avertizare timpurie pentru conflicte
identitare care a necesitat o rafinare ºi investigare profundã a caracteristicilor, formelor ºi tipurilor de identitate, tipuri de culturi ºi relaþii intergrup
respectiv tratament al minoritãþilor, un studiu ce a presupus un efort de clasificare ºi decriptare a unor trãsãturi intime ale identitãþii. Dincolo de anumite nuanþe sau rezerve de opþiune, viziune sau ºcoalã de gândire îmbrãþiºatã, considerãm cã experienþa este extrem de utilã pentru evaluarea ºi concretizarea elementelor legate de identitate ºi conflicte identitare.
Astfel, ea identificã patru categorii de caracteristici ale identitãþii:
– relevanþa identitãþii: cu cât e mai relevantã, mai sustenabilã ºi mai
pregnantã, identitatea provoacã acþiuni împotriva altor grupuri ce pot duce la
conflict, de aceea acesta reprezintã un criteriu relevant ca ºi modificãrile în
importanþa, impactul ºi numãrul, precum ºi calitatea membrilor grupului,
care poate preveni implicarea acestuia sau a membrilor sãi într-un conflict;
– primordialitatea scopurilor grupului: evalueazã mãsura în care scopurile grupului ajung sã aibã preeminenþã peste scopurile, obiectivele ºi chiar
identitatea individualã a membrilor grupului. Primordialitatea are mai multe
componente, respectiv primordialitatea aspiraþiilor grupului peste cele individuale, abandonarea sau uitarea diferenþelor ºi conflictelor din interiorul
grupului odatã ce existã o ameninþare externã ºi tendinþa de unire împotriva
oricãrui grup din exterior. Cu cât acest tip de conformism creºte, cu atât sunt
abandonate valori ºi scopuri proprii în favoarea comportamentelor cerute
pentru funcþionarea ºi solidificarea grupului. Primordialitatea aceasta determinã creºterea dorinþei ºi înclinaþiei spre un comportament conflictual, dacã
identitatea grupului nu e neaparat relevantã;
– locusul intern al stimei de sine: dacã membrii grupului sunt satisfãcuþi
de poziþiile deþinute ºi sunt mândri de apartenenþa la grup, au o încredere im-
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portantã chiar dacã nu fac neaparat comparaþii favorabile între grupul lor ºi
celelalte grupuri. Astfel, manifestã mai puþine intenþii de conflict ºi nu-ºi doresc sã se lupte cu celelalte grupuri. Dacã membrii grupului au nevoia sã
utilizeze comparaþii favorabile în raport cu alte grupuri pentru a-ºi creºte stima de sine sau nu au oportunitãþi de a-ºi promova propria culturã, nu o pot
dezvolta sau revigora, se creazã un locus extern al stimei de sine ºi o bazã
solidã pentru intenþii conflictuale, înregistrându-se totodatã o tendinþã de a fi
rapid gata de luptã cu celelalte grupuri externe;
– satisfacþia în legãturã cu funcþiile identitãþii: identitatea socialã îndeplineºte 5 funcþii – creºterea stimei de sine, îmbunãtãþirea statutului social,
siguranþa personalã, protecþia ºi sprijinul grupului, precum ºi recunoaºterea
de cãtre membrii grupului. Studierea funcþiilor identitãþii ajutã la înþelegerea
nevoilor fundamentale ale unui anumit grup. Dacã membrii grupului resimt
ºi acordã importanþã ºi funcþii unei noi identitãþi, iar aceasta se transformã într-una relevantã, ea poate înlocui identitatea anterioarã care îndeplinea aceste
funcþii. Dacã identitatea comunã originarã îndeplineºte aceste funcþii, acest
fapt reduce semnificativ rivalitatea ºi conflictul între subgrupuri.
Modurile de a înþelege identitatea sunt descrise în patru categorii, care
se întrepãtrund în realitate, chiar dacã dominanta este cea caracterizantã. Respectiv avem de a face cu modul descriptiv – tradiþii, valori, caracteristicile
membrilor expuse narativ ca element; modul ideologic – atunci când ideologia e dominantã în relaþiile cu terþe grupuri; modul istoric – atunci când
conteazã mai ales istoria, trecutul grupului ºi al relaþiilor cu celelate grupuri;
ºi modul relativizant de înþelegere a identitãþii – atunci când prim planul
identitar e acordat modului în care e privitã identitatea grupului de cãtre exterior, respectiv predominantã este imaginea reverberatã. În cazul identitãþii
descriptive, nu avem perspective pentru cãderea în conflict, pe când toate celelalte modalitãþi de a privi identitatea duc, în condiþii specifice, prin manipularea convenabilã a elementelor identitare, la comportamente conflictuale.
Formele de identitate pot fi trei: cea culturalã, cea reflectatã ºi cea mobilizatoare. Prima, identitatea culturalã, presupune comportamente ºi culturã
comunã, obiceiuri, mâncare, muzicã, specifice, fãrã o introspecþie mai profundã despre identitatea grupului sau þeluri, asupra cãrora nu existã un simþ
comun sau o gândire directã. Forma de identitate reflectatã presupune tocmai un grad avansat de înþelegere, dupã o evaluare amãnunþitã, ºi o recunoaºtere a obiectivelor, þintelor ºi scopurilor grupului, istoria ºi relaþiile cu celelalte grupuri, perceperea statutului ºi poziþiei acestuia, precum ºi a perspectivelor sale. Indicatorul trebuie sã prezinte o apreciere a valorilor ºi credinþelor grupului, a rolului jucat de acesta în societate. Forma de identitate mobilizatoare presupune compararea grupurilor ºi perceperea competiþiei dintre grupuri, dar ºi a incompatibilitãþii de scopuri ale diferitelor grupuri. Aici
vorbim deja despre o anumitã ideologizare a identitãþii, comparaþii privind
poziþia, puterea ºi statutul. Primele douã forme de identitate au impact redus
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sau inexistent în cadrul conflictelor, spre deosebire de ultima formã de identitate a grupului.
Tipurile de identitate identificate sunt în numãr de patru: identitate de
poziþionare – când persoana se identificã cu o categorie de relaþii ºi o poziþie
dar nu adoptã ºi normele, valorile ºi credinþele asociate cu aceastã poziþie în
societate; identitatea diadicã – persoana se descrie în termenii unei anumite
categorii sau grup, adoptã valorile ºi credinþele ºi se angajeazã în relaþiile
interpersonale corespunzãtoare; identitatea de tip descriptiv – identificarea
completã fãrã a fi membru al grupului respectiv, fãrã a participa la activitãþile
grupului, dar împãrtãºindu-i credinþele, scopurile, normele; ºi identitatea
colectivã – ce presupune apartenenþã, participarea la acþiuni, împãrtãºeºte
credinþele grupului ºi aratã loialitate faþã de acesta. Identitãþile dualã ºi colectivã influenþeazã în mod semnificativ poziþiile, percepþiile ºi credinþele persoanei, în timp ce identitãþile descriptive ºi de poziþionare doar influenþeazã
percepþiile ºi evaluãrile pe baza categoriilor ºi evaluãrilor grupului. Identitatea de tip colectiv are efect considerabil asupra percepþiilor personale în
contextul relaþiilor intergrup ºi are cel mai mare potenþial de conflict. Tipurile de identitate mãsoarã angajamentul faþã de apartenenþa la grup ºi identitatea acestuia ºi au relevanþã în procesele de radicalizare.
Tipurile de axiologie colectivã se referã la gradul de echilibru axiologic
ºi gradul de generalitate colectivã perceputã de cãtre grup. Cu cât nivelul
echilibrului axiologic este mai redus ºi gradul de generalitate mai mare, cu
atât grupul devine mai incapabil de a înþelege ºi percepe virtuþile Celuilalt,
de a aprecia ºi nuanþa complexitatea grupului exterior ºi de a-i evalua corect
deciziile. Acest tip de identitate este cea care dã naºtere formelor extreme de
naþionalism, fascism, rasism ºi sectarism.
Natura identitãþii, asociatã sau pe care o dobândeºte, are relevanþã în conflicte deoarece identitatea dobânditã are impact mai mare asupra unei persoane decât cea asociatã prin naºtere. Cei care se convertesc la noi religii sau
îºi asumã noi identitãþi au un ataºament sporit faþã de identitatea dobânditã.
Tipul de culturã – individualistã sau colectivistã – are relevanþã deoarece
cultura colectivistã înclinã spre a valoriza mai degrabã obiectivele grupului
decât cele ale persoanei, deci are o aplecare mai importantã în zona mobilizãrii ºi conflictului.
Evident cã în discuþie intrã ºi situaþia contextului, mediului, a cadrului
în care funcþioneazã relaþiile intergrup. ªi aici existã o întreagã literaturã
acoperind studiile ce indicã ce tip de mediu e cel ce predispune spre conflicte. În principiu sunt vizate 5 elemente de context: prejudiciile intergrup,
ameninþãrile din exteriorul grupului, sprijinul intern pentru decizii ce implicã
utilizarea violenþei ºi declanºarea conflictelor, relativa privare de drepturi ºi
dilema de securitate.
Prejudiciul intergrup vizeazã existenþa unei atitudini negative sau antipatii bazatã pe generalizãri greºite ºi inflexibile, eventual vinovate, care este
resimþitã sau exprimatã împotriva unui întreg grup sau a unui individ din
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cauza faptului cã este membru al unui grup.72 Evaluarea pozitivã indiscriminantã a interiorului grupului ºi negativã a exteriorului grupului este o situaþie
ce predispune la conflicte.
Ameninþãrile externe sunt cele care accentueazã prejudiciul sau percepþia existenþei lui în interiorul unui grup, escaladeazã ostilitatea faþã de exteriorul grupului ºi ajutã la justificarea declanºãrii unui conflict. Contextul în
care exteriorul e perceput ca ameninþare la adresa grupului este determinat
de inegalitãþi economice, culturale sau de poziþii politice între grupuri73, diferenþa de cetãþenie în cadrul acestora, memoria unei dominaþii a grupurilor
externe ºi atribuirea faþã de acestea a dorinþei de a reinstala aceastã situaþie74,
percepþia cã poziþiile grupului sau ale indivizilor din interior sunt mai proaste
decât cele ale altora, limitarea oportunitãþilor socio-economice ale grupului
impuse de ceilalþi ºi extremismul politic, violenþa sau naþionalismul celorlalþi.
Sprijinul intern reflectã aºteptarea ca toþi membrii grupului sã aibã aceleaºi aºteptãri ºi scopuri, aceleaºi intenþii de a schimba situaþia. Cu cât mai
mulþi membri ai grupului sunt gata sã lupte cu ceilalþi, cu atât conflictul e
mai aproape. Mai mult, absenþa sprijinului intern determinã imposibilitatea
mobilizãrii ºi declanºãrii conflictului.
Privarea relativã de drepturi sau percepþia existenþei unor dezavantaje
sau discriminãri care sunt argumentate pe baza comparaþiilor dintre grupuri
provoacã activitate socialã dacã oamenii realizeazã cã existã un standard de
viaþã mai important. L-am putea numi principiul „sã moarã ºi capra vecinului“, respectiv dacã cineva trãieºte bine când mie mi-e rãu atunci sigur e vorba
despre o discriminare ºi grupului meu îi e refuzatã aceastã perspectivã.
Dilema securitãþii vizeazã principiul percepþiei ameninþãrii din partea
unui grup ce-ºi creºte securitatea proprie, odatã ce acest fapt este interpretat
ca detrimental pentru propriul grup, determinã ºi aici investiþii în îmbunãtãþirea securitãþii iar spirala escaladãrii ºi percepþiei ameninþãrii continuã. Dilema rezidã în a determina cât pot sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de securitate a
propriului grup pentru ca acest lucru sã nu fie perceput ca ameninþare la adresa altor grupuri care sã reacþioneze, pânã la urmã ajungând la o situaþie mai
proastã.75 Ea are un rol major în conflicte identitare ºi creºterea naþionalismelor, pentru cã întãrirea identitãþii unui grup poate fi lesne resimþitã ca ameninþare la adresa identitãþii celuilalt grup. Competiþia bazatã pe emoþie ºi care
antreneazã probleme de status amplificã percepþia ameninþãrii76.
Incompatibilitatea principiilor, valorilor sau preferinþelor unor grupuri pot atinge elemente diverse de la cele culturale la cele politice. Identitatea care se bazeazã pe preferinþe ºi sisteme de valori pozitive sau negative,
bazate pe culoarea pielii, religie, gen, limbã sau ocupaþie justificând relaþiile
dintre grupuri, dau posibilitatea unor evaluãri profund subiective, gestionate politic, despre categorii bazate pe criterii profund obiective, utilizate
pentru a potenþa un statut privilegiat sau bunãstare nemeritatã. Polarizarea
identitarã pe baza acestui tip de categorii obiective poate fi lesne utilizatã politic pentru mobilizare.

GÂNDIRE STRATEGICÃ

199

Motivul categorizãrilor sociale este, cel mai adesea, acelea de a permite
unui grup sã fabrice un statut social mai important sau acces privilegiat la
resurse sau la funcþiile de autoritate, bazându-se pe fundamente morale
puternice care l-ar legitima ºi ar justifica pretenþia de a domina alte grupuri,
aceastã strategie constituindu-se în adevãrate politici de grup. Competiþia
generatã sub aceastã formã genereazã evident conflict.
Superioritatea obþinutã nemeritat sau justificatã politic subiectiv pentru
categorii delimitate vizibil obiectiv sunt cliºee de discriminare clasicã ºi perceputã general la nivelul umanitãþii, care are tendinþa de a acorda un plus de
credibilitatea acestor pretenþii în asemenea cazuri, în care componenta
obiectivã a identitãþii grupului virtual discriminat antreneazã, în mod natural,
credinþa în privinþa faptului cã s-a petrecut o evaluare subiectivã a situaþiei
membrilor acestui grup de cãtre terþi, chiar dacã nu este aºa. Mai mult, utilizarea politicã a unui aspect legat de identitatea obiectiv stabilitã intrã în
acelaºi spaþiu în care prezumþia de discriminare este transformatã în etichetã asociatã acestor politici de grup.
Nu numai semnificaþia emoþionalã ataºatã apartenenþei la un grup, dar ºi
impulsurile primitive, bazate de neplãcere ºi animozitate, inamiciþie ºi mergând pânã la duºmãnie sunt implicate în degradarea imaginii celor cu care
un grup este în competiþia pentru putere. Existã chiar o pornire „naturalã“ a
grupului dominant de a acþiona pentru a-ºi prezerva diferenþele ºi distincþiile
sociale ºi de comunicare (ºi privilegiile simbolice aferente instituite) prin
subminarea statutului grupurilor subordonate sau cu care se aflã în competiþie.77
În comunitãþile multietnice, orice competiþie tinde sã fie asumatã pe baza liniilor de diferenþiere identitarã „tari“ ºi dã naºtere ostilitãþii între aceste
grupuri, mai ales dacã existã un cadru ºi context confruntaþional istoric, tradiþional mai vechi. Orice competiþie tinde sã se aºeze pe liniile conflictelor
istorice între identitãþile „tari“ din societate, ajutã la întãrirea ºi consolidarea etnocentrismului ºi sunt uºor de manipulat ºi instrumentat de cãtre actorii externi. La capãtul firului logic al unei asemenea evoluþii neîntrerupte
de intervenþie fermã ºi reconciliere, procesul duce la constituirea de miºcãri
hiper-naþionaliste78 responsabile de genocid ºi epurare etnicã.
Experienþele repetate duc la solidificarea credinþelor ºi percepþiilor pe
linii ce se transformã în stereotipuri, ce creioneazã cu titlu absolut percepþia
despre sine ºi despre celãlalt. Orice eveniment ajunge sã clãdeascã pe tendinþa de mobilizare imediatã ºi puternicã pe linia opoziþiei faþã de rãul ºi negativul din Celãlalt, deja consacrat. Identitatea joacã un rol crucial în crearea unor naraþiuni persistente asociate în contul istoriei unui anumit grup ºi
în conturarea anticipatã ºi fãrã examinare obiectivã directã a opiniei generale despre drepturile ºi pretenþiile pe care le-a emis acesta. Aceastã situaþie
perpetueazã realitatea unei pãrþi care o dominã pe cealaltã ºi nu permite nici
o falie de apariþie a elementelor de încredere ºi cooperare.
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6. Identitatea etnicã, identitatea grupurilor mari.
Conflicte inter-etnice. Diferenþele specifice
faþã de conflictele identitare

Conflictele interetnice sunt un caz particular de conflicte identitare care
sunt marcate de un numãr de specificitãþi. Mai întâi, suntem în situaþia în care
avem de a face cu o identitate „tare“, în care apartenenþa este necontestatã
ºi stârneºte numeroase pasiuni, în care identitatea este prescrisã, în cea mai
mare parte, de naºtere, familie, limbã, istorie, mituri comune – Blood lines
– liniile de sânge, moºternirea de sânge cum o numea Vamik Volkan79, care
marca diferenþa specificã a identitãþii etnice în cadrul identitãþii grupurilor
prin apartenenþa la categoria „identitãþii grupurilor mari“.
Existã, este adevãrat, o disputã de interpretare cu nuanþe multiple ºi relevante situate între aserþiunea cã etnicitatea este un produs social ºi mai ales
politic ºi cã partea obiectivã ar fi fie discutabilã, fie cu o relevanþã restrânsã,
în timp ce la polul opus, o altã ºcoalã de gândire leagã indisolubil etnia de
naþiune, de moºtenirea de sânge ºi considerã legãtura bazatã exclusiv pe elemente obiective, unele interpretãri extreme realizând chiar un determinism
etnic ºi naþional, astfel cã unei anumite etnii îi sunt atribuite trãsãturi caracteristice care, ulterior80 ar sta la baza legitimãrii poziþiei în lume ºi a atributelor funcþionale ºi decizionale, nivelului de autoritate sau poziþie dominantã
sau subordonatã.
Teoriile conflictelor interetnice explicã mai departe mecanismele interne cu ajutorul cãrora grupul este mobilizat prin intermediul identitãþii colective pentru acþiune comunã în scopuri politice. Suntem în situaþia clasicã
descrisã mai sus a politizãrii identitãþii, iar cele mai puternice rezultate81
sunt date de relaþia factorilor de context cu procesul de mobilizare al categoriilor identitare. Practic, în cazul specific al conflictelor interetnice ºi al identitãþii bazate pe etnie, se poate face legãtura de dependenþã între douã criterii
majore ce stau la baza categoriilor de identitate ce aratã predispoziþia spre
conflict.
Presupunerile teoretice susþin faptul cã identitatea colectivã poate fi
aleasã de cãtre indivizi, impusã de cei în poziþie de autoritate sau se poate
constitui în procesul interacþiunilor sociale. Fireºte cã toate aceste mecanisme sugereazã numeroase roluri ºi semnificaþii ale identitãþii, iar menþinerea elementelor de asemãnare obiectivã exclusiv în sfera „interacþiunilor sociale“ ºi nu decelarea lor într-o categorie separatã, distinctã, ar putea fi simplificatoare, odatã ce existã componente identitare colective – cazul specific
al identitãþilor etnice – care au acea componentã înnãscutã, obiectivã ºi cu
forþã de întãrire substanþialã a frontierei grupului, precum sunt elementele ce
þin de limbã, familie, tradiþii, mituri, istorie comunã, experienþe parcurse împreunã de grup care sunt relevante.
Întrebarea cheie a studiilor în domeniul identitãþilor etnice este cum contribuie identitãþile diferite la apariþia ºi escaladarea conflictelor violente ºi
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cum conflictele, la rândul lor, pot determina „mobilizarea“ identitãþilor grupului sau chiar duce la apariþia unor identitãþi colective82. Pentru cã procesul invers este deja cunoscut ºi a fost descris mai sus, respectiv rolul identitãþilor colective în mobilizarea membrilor grupului ºi a grupului în sine în
vederea unui conflict. Mai mult, existã deja asumat faptul cã diferenþele
identitare pot fi suficiente pentru declanºarea conflictelor în condiþiile unor
resurse limitate.83
Dinamica dintre grupuri ºi factorii contextuali, de situaþie, afecteazã potenþialul pentru conflict interetnic atunci când agraveazã preocupãrile identitare.84 Incertitudinea politicã sau socio-economicã face ca grupurile sã
punã în cauzã legitimitatea ºi credibilitatea instituþiilor sociale relevante.85
Acest fapt împinge grupurile sã-ºi asume acþiuni pentru propria securitate,
care suplinesc ºi dubleazã instituþiile statului, iar atunci când existã o penurie de resurse ºi o discriminare relativã, angajarea în acþiuni împotriva
celor percepuþi drept cauzã a acestei discriminãri – instituþii sau grupuri dominante – devine probabilã.86
Grupurile cu identitãþi culturale puternice ºi durabile – bazate pe ascendenþã comunã, pãrinþi ºi relaþii de familie ºi de sânge, limbã, istorie, sistem comun de credinþe – au o fundaþie solidã pentru mobilizarea colectivitãþii, identitatea etnicã situându-se, evident, în aceastã categorie. Acelaºi
fenomen, sau dacã vrem, o formulã de accentuare a sa, la suprapunerea elementelor, are loc atunci când comunitatea resimte cã are prea multe de pierdut. Mai mult, atunci când un grup considerã cã recunoaºterea identitãþii
„celuilalt“ ameninþã sau le neagã propriul drept la identitate87, violenþa poate
izbucni.
Oamenii considerã cã o altã trãsãturã ce diferenþiazã omul de animal este
raþionalitatea, abilitatea de a gândi ºi evalua pe baza argumentelor ºi considerãrii conºtiente a alternativelor. Este cazul indivizilor în marea lor majoritate, cu excepþia celor pe care-i considerãm în spaþiul patologic. Totuºi,
realitatea ºi studiile au demonstrat cã momentele noi, de stres, momentele
pentru care nu suntem pregãtiþi, riscã sã scoatã, sub presiune, din fiinþa umanã, sub imperiul emoþiilor, mai degrabã elemente instinctuale profund iraþionale decât o gândire logicã ºi pragmaticã.
Este motivul pentru care, pentru a evita aceste momente naturale ale fiinþei umane, a reacþiilor în timp de crizã, în situaþii de stres, în situaþii pentru
care omul nu a fost pregãtit, sunt create instituþiile cu proceduri clare, mecanisme ºi structuri funcþionale care sunt menite sã atenueze momentele de
emoþie ºi sã producã reacþii, instituþii legate din ce în ce mai puþin de decizia
unei singure persoane sau decizii aleatoare sau discreþionare în sistemele democratice. De aceea ne aºteptãm ca structurile colective, instituþiile dar ºi
organizaþiile sã nu fie subiectul acþiunilor iraþionale, determinate de emoþie,
stres sau voinþã aplicatã discreþionar.
Realitatea a demonstrat însã, în repetate rânduri, în fosta Iugoslavie,
Ruanda ºi numeroase alte locuri, cã grupurile etnice reacþioneazã mult mai
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aproape de iraþional, cã graniþa este fragilã, emoþiile sunt dominante la nivel
colectiv, iar reacþiile în aceste cazuri se aseamãnã mai mult cu reacþiile individuale decât ale structurilor colective sau instituþiilor democratice. Dupã
cum am vãzut, în cazul grupurilor cu identitate „tare“ ºi graniþe întãrite, valorile individuale se estompeazã sub conformism ºi voinþa colectivã puternicã
prevaleazã, unitatea grupului în faþa exteriorului transformat în duºman comun, chiar dacã e vorba despre un grup vecin ºi aflat într-o coexistenþã istoricã paºnicã, violenþa ºi acte inexplicabile se produc, cu atât mai mult când
voinþa colectivã se personalizeazã prin apariþia unui lider carismatic.
Înþelegerea ºi cuprinderea fenomenului etnic a rãmas în prim-planul cercetãtorilor cu diverse specializãri. Cuvântul în sine vine de la grecescul
ethnos, care înseamnã companie, oameni, popor sau trib. O definiþie a etniei,
în viziunea antropologului George de Vos face referire la „cei ce au în comun
un set de tradiþii pe care nu le împãrtãºesc cu alþii cu care se aflã în contact“.88 Între tradiþii s-ar numãra arta ºi folclorul, credinþele ºi practicile religioase, limba, o continuitate istoricã, strãmoºi comuni, loc de origine/naºtere
comun, istorie ºi experienþe împãrtãºite. ªi el vorbeºte despre mitul provenind dintr-o moºtenire de sânge, biologicã ºi geneticã, neîntreruptã de generaþii, care este privitã ºi ca sursa unor trãsãturi speciale ºi caracteristice ale
grupului.89 A fi unic ºi special înseamnã a fi diferit de ceilalþi, de unde elemental identitar puternic ºi distinct al apartenenþei etnice.
Howard Stein subiectivizeazã definiþia, privind etnia drept marker al
identitãþii sociale ºi personale ce reflectã un mod de a gândi ºi privi lucrurile
ºi mai puþin rezultatul unei categorii naturale, obiective ºi biologice.90 El
contestã înclinaþia spre a gãsi criterii obiective ºi caracteristici fizice ºi culturale într-o comunitate socialã. Modelul propus este cel din fosta Iugoslavie,
acolo unde grupuri aparþinând aceleiaºi linii de sânge – slavii sudici – cu aceleaºi caracteristici, sunt totuºi subiecte ale unei confruntãri în contextul unor
conflicte interetnice (componenta religioasã fiind doar o componentã specificã a etniei ºi nu o caracteristicã a tipului de conflict derulat acolo).
Este evident cã linia de sânge ºi criteriile obiective sunt de neignorat în
dezbaterea despre etnii ºi conflicte interetice, aºa cum ignorarea componentei subiective a etniei, componenta politicã, politizarea identitãþii etnice
nu ar explica mai întâi de ce un grup mare de oameni s-ar simþi unic, special,
distinct, apoi de ce ar coagula el o voinþã comunã solidã care sã ducã inclusiv la mobilizarea pentru conflicte violente ºi chiar apariþia actelor dezumanizante ale genocidului ºi atrocitãþilor în numele diferenþelor etnice. Conceptul de etnie are, prin prisma utilizãrii extrem de largi, o flexibilitate crescutã, dar ea se deosebeºte de rasã, iar tentaþia obiectivãrii etniei pânã la caracteristici antropomorfe91 – dimensiunile craniului, profilul nazal etc. – împinge spre confuzia cu rasa, concept care se suprapune deseori nefericit cu
cel de etnie, cele douã nefiind însã sinonime, de unde nevoia limitelor flexibilitãþii conceptului care sã permitã limitarea confuziilor.
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„Etnicitatea nu-ºi are sens altundeva decât în relaþiile interetnice“92 dar o
tendinþã de eliminare a etniilor ºi a principiului etnic (ºi, deci, privarea politicului de o asemenea bazã de mobilizare ºi coeziune) sau de amestecarea,
comasarea ºi indistincþia lor, ca soluþie de eliminare a unor diferenþe ce creazã
spaþiul pentru conflicte violente, ar avea un rezultat dezastruos, deoarece ar
merge împotriva tendinþei naturale a omului de a gãsi fiinþe asemãnãtoare cu
sine ca individ.
Identitãþile grupurilor mari, precum etnia, sunt rezultatul unei continuitãþi istorice, a unei realitãþi geografice ºi a unei componente de mit al unui
început comun ºi a numeroase evenimente împãrtãºite în comun în timp, deci
sunt rezultatul unei evoluþii naturale. Diferenþele etnice ºi etnocentrismul
nu ar trebui, deci, condamnate complet, ele sunt naturale, chiar sãnãtoase ºi
deplin acceptabile în anumite limite.93 Trebuie doar sã învãþãm sã gestionãm
aceste elemente fãrã ca realitatea sã determine cãderea în zone de conflicte
violente.
O altã distincþie care trebuie fãcutã în cazul etniei, este cea legatã de conceptul de naþiune. Existã o legãturã directã, în anumite cazuri, între naþiune
ºi grup etnic, dar diferenþa este aceea cã naþiunea reclamã autoritate ºi autonomie politicã, de cele mai multe ori frontiere stabilite ºi recunoscute, sau
cel puþin o organizare care presupune roluri, poziþii ºi statut.94 Existã ºi tendinþa de a utiliza termenul mixt de etnonaþionalism pentru a marca ataºamentul faþã de ambele elemente concomitent, sau referinþele la etnii, mai ales
în state multietnice, se fac în termeni de sub-naþiuni.95
Naþionalismul a devenit un curent ºi miºcare politicã dominantã dupã revoluþiile francezã ºi americanã, în secolul al 19-lea, creând criterii „obiective“ pentru delimitarea frontierelor naþionale, dreptul unei naþiuni de a avea
un stat sau regulile convieþuirii cu minoritãþile, la sfârºitul Primului Rãzboi
Mondial, prin intermediul principiilor wilsoniene. Apariþia statelor-naþiuni
a reaºezat harta Europei, dar relevantã a fost capacitatea naþionalismului – ca
expresie politicã a apartenenþei la o naþiune, virtual bazatã pe apartenenþa
la aceeaºi identitate etnicã – de a inspira ºi genera acþiuni în parcursul istoriei, abilitate egalatã doar de religie.96 Însã o definiþie normativã ºi politicã
a termenului de naþiune rãmâne problematicã97, iar cum naþiunile au formule
de apariþie diferite, gradul de incluziune sau excludere, a legitimãrii accesului la acest statut sau respingerea acestei legitimitãþi98, diferã de la o naþiune
la alta.
Atunci când grupurile mari interacþioneazã, sensul ºi semnificaþia internã a fiecãrei identitãþi colective ºi percepþiei despre propriul grup genereazã linii fine dar extrem de solide ce joacã un rol substanþial în drama ce
nu a fost încã scrisã. Astfel, indivizii nu sunt preocupaþi de identitatea mare
de care aparþin, nu conºtientizeazã, poate, aceastã realitate decât atunci când
aceasta este ameninþatã. Modelul clasic este cel fiziologic al plãmânului ºi
respiraþiei99, atunci când un om normal nu resimte cã respirã sau cã are plãmâni decât atunci când a rãcit sau are pneumonie.
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Când un grup se aflã într-un conflict continuu sau chiar într-un rãzboi cu
un grup vecin, intervine unul dintre cazurile în care este perceputã apartenenþa la un grup mare sau altul, apartenenþa ºi identitatea aceasta colectivã
dobândeºte un sens acut mergând pânã la punctul în care aceastã preocupare
ºi identitate colectivã mare – cu precãderea cea etnicã – poate determina
abandonarea completã a preocupãrii pentru nevoile individuale ºi chiar
pentru propria supravieþuire.
Grupurile mari, ca ºi indivizii, regreseazã sub un stres împãrtãºit100 ºi
cad înapoi la comportamente primitive ºi instinctuale, cele de bazã. Pot vedea mediul înconjurãtor drept mai periculos decât este în realitate sau îi vãd
pe ceilalþi mai puternici decât sunt în realitate. Aceastã situaþie determinã, în
cazul psihologiei grupurilor etnice sau naþionale ameninþate, un comportament similar situaþiei din Armatã sau ierarhia religioasã în raporturile cu
liderul necontestat. Un asemenea comportament nu explicã însã relaþia cu
liderul carismatic în situaþiile de normalitate, rolul agresiunii în existenþa
fiinþelor umane sau de ce investiþia emoþionalã în identitatea grupurilor mari
poate duce, câteodatã, la violenþã în masã ºi acte crude ºi oribile.
Limba joacã un rol important în delimitãrile etnice, întãrirea graniþelor
grupurilor etnice ºi lansarea conflictelor pe aceastã bazã, aºa cum are un impact major în ideologiile naþionaliste. Elementele de limbã comunã, limbaj ºi
comunicare, fiind generale la nivelul unei culture etno-lingvistice ºi a obiºnuinþelor comunitãþii, susþin menþinerea delimitãrilor etnice.101
Multe grupuri marginalizate au încercat sã-ºi creascã coeziunea ºi forþa
de mobilizare prin recursul la limbi tradiþionale stinse sau subutilizate ca
element distinct, încercând sã le acrediteze ºi sã le impunã mãcar într-un domeniu public. O asemenea tacticã este încurajatã de politici restrictive ale
utilizãrii limbilor sau formule de discriminare pe criterii lingvistice, care
pot întãri excluziunea din posturi publice ºi pot crea blocaje economice grupului etnic în cauzã, solidificând graniþa dintre grupuri ºi, în consecinþã, coeziunea internã a grupului respectiv. Prin crearea de frontiere solide, diviziunile lingvistice ºi comunicaþionale pot intensifica competiþia intergrupuri în
special în societãþile multilingvistice.
Dupã cum am vãzut deja mai sus, conflictele majore în societãþile multiculturale îºi au rãdãcina în lipsa de respect faþã de deosebirile în raport cu
preferinþele axiologice ale grupului dominant. Multiplele dimensiuni ale grupurilor identitare marginalizate sunt reprezentate de trãsãturi precum limba
sau religia, riturile ºi obiºnuinþele comportamentale tradiþionale ºi toate întãresc unitatea internã a grupului.
ªi aici, lipsa eforturilor de reconciliere în societãþile puternic divizate sau
în raport cu grupurilor identitare marginalizate, soldate cu umilirea în cazul
înfrângerilor ºi perpetuarea episoadelor de naturã istoricã a rezultatelor conflictelor în care înfrângerea a fost dublatã de umilinþã ºi gesturi înjositoare,
lipsite de respectul faþã de învins, pot duce la polarizare ºi perpetuarea resen-
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timentelor ºi traumelor în timp, cu impact spre tendinþa unui etern comportament conflictual.
Naþionalismul vizeazã un ataºament uman primordial în raport cu o þarã
istoricã ºi cu o soartã comunã.102 Solidaritatea se creazã prin culturã împãrtãºitã, memorii comune, aceeaºi strãmoºi ºi aceleaºi preferinþe ideologice.
Astfel, naþiunea devine o entitate de comportament comun, care urmãreºte
scopuri politice ºi sociale, în timp ce naþionalismul dezvoltã sentimentul de
loialitate faþã de o asemenea entitate.103
Indivizii sunt ataºat mai profund de o naþiune decât de un stat, reprezentat de un Guvern, o birocraþie, instituþii. Când statul are la bazã o singurã
naþiune, aproape toatã lumea e prezumatã a susþine legitimitatea naþionalã.
De aceea, statul naþiune a fost privit ca principala referinþã a identitãþii politice ºi loialitãþii populaþiei.104 Atunci când avem de a face cu state multietnice, persistenþa identitãþilor sub-regionale intrã adesea în conflict cu loialitatea faþã de stat (galezii, valonii, quebechezii etc.).
Cum existenþa statelor etnic pure este aproape imposibilã în ziua de
astãzi, diviziunile între majoritate ºi minoritate sau minoritãþi sunt frecvente.
Dacã minoritãþile în cauzã aparþin sau se regãsesc în cadrul altor naþiuni,
eventual aflate în state vecine, conflictul este ºi mai profund, mai ales dacã
între cele douã state existã o istorie de conflicte ºi schimbãri de apartenenþã
a teritoriilor pe care se aflã minoritãþile etnice respective. Revendicãrile istorice privind statalitatea unor minoritãþi-etnii regionale sau revendicãrile
teritoriale între vecini sunt cea mai frecventã cauzã de dispute la nivel istoric în Europa. Rezultatele sunt nu rareori unele de genocid ºi crime în masã,
epurare etnicã bazatã pe aparate mediatice ºi propagandistice ce întemeiazã
ºi motiveazã reacþiile ºi pretenþiile pe baze naþionaliste.
Conducerea naþionalistã a unui stat afecteazã deseori minoritãþile din
acel stat, aºa cum comportamentul naþionalist poate instiga minoritatea din
statul vecin ºi poate crea tensiuni între statele vecine. Pe de altã parte ºi izolarea ºi segregarea minoritãþilor în enclave ºi grupuri situate în diverse diviziuni administrative creazã vulnerabilitatea acestor grupuri minoritare etnice care se pot confrunta cu violenþã întâmplãtoare sau sistematicã din partea vecinilor, grupul majoritar, pe care prin auto-izolare îl provoacã.
În cazul construcþiei statelor noi, existã o tendinþã a noii conduceri centrale de a respinge ºi contesta, ba chiar a discrimina afirmarea unor identitãþi
tradiþionale diferite, motiv pentru care existã ºi o tendinþã centralizatoare ºi
autoritarã. O asemenea evoluþie privilegiazã grupul etnic dominant care
tinde sã acapareze complet poziþiile în noul stat, sub imperativul nevoii de
consolidare a statalitãþii proaspãt dobândite ºi de promovare a noului stat.
Gesturile de excludere a liderilor ºi intereselor grupurilor minoritare din
agendã sunt sursele conflictelor interetnice viitoare.
Lipsa de angajare a minoritãþilor etnice împinge la consolidarea entitãþilor solidare ale grupului pe baze etnice, mai mult, grupul etnic minoritar
fiind ºi atâþat de gesturile de ignorare a sa ºi a doleanþelor sale de cãtre grupul
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dominant. De aici crearea de agende proprii ºi urmãrirea unor interese
auto-definite la nivel de grup, aflate în mare parte în antagonism cu grupul
dominant ºi chiar cu ideea de stat coeziv. Mai multe nemulþumiri ºi suferinþe
apar atunci când distribuþia drepturilor, poziþiilor de autoritate, resurselor ºi
oportunitãþilor între grupuri etnice este consideratã abuzivã ºi nelegitimã.

7. Identitate naþionalã, naþionalism
ºi sacralitatea naþiunii

Din cauza tendinþelor de a determina polarizãri importante ºi a da naºtere
la conflicte, naþionalismul este considerat un precursor al violenþei mai ales
la nivel interetnic, motiv pentru care pentru care este urmãrit cu atenþie ºi
este exclus din rândul curentelor politice frecventabile ºi al comportamentelor acceptabile, fiind primul pas spre formule extremiste, manifestãri xenofobe sau rasiste reprobabile, discriminare pe scarã largã ºi sursã de conflicte.
Sentimentele puternice ºi emoþiile pe care le stârneºte aceastã apartenenþã
la identitatea etnicã comunã s-a dovedit a fi cea care a stat la baza tolerãrii ºi
justificãrii atrocitãþilor pe baze etnice, de unde ºi reacþia generalã faþã de asemenea manifestãri. Mai mult, naþionalismul provoacã atât tendinþe de conflicte interne, interetnice, cât ºi conflicte internaþionale, interstate.
În ceea ce priveºte naþionalismul, cel mai problematic aspect a fost ºi rãmâne capacitatea sa extraordinarã de a lega raþiunea ºi justificarea moralã
cu utilizarea forþei ºi a violenþei.105 Istoric a fost creatã aceastã legãturã, pe
baza proclamãrii – ºi asumãrii – naþiunii drept colectivitate fundamentalã
de valori ºi baza fundamentalã a identitãþii, sprijitului comunitar, solidaritãþii ºi coeziunii, securitãþii ºi bunãstãrii, de unde a apãrut ca natural imperativul apãrãrii acestei comunitãþi ºi a identitãþii comunitãþii mari ataºate, cu
substrat profund etnic, inclusiv reclamând dreptul de a utiliza forþa ºi violenþa în acest scop.106
Aceastã combinaþie de credinþe ºi acþiuni comune a fãcut din naþionalism
cea mai importantã sursã de legitimare a utilizãrii forþei ºi violenþei în
istoria modernã ºi post-modernã. Recursul la forþã ºi violenþã în numele
naþiunii s-a manifestat istoric într-un numãr mare de moduri, de la fondarea
statelor-naþiuni, apãrarea lor de inamicii interni sau externi cu utilizarea forþei, apãrarea intereselor naþionale în întreaga lume prin cuceriri ºi colonizãri
– cu naºterea imperialismului modern ca produs al naþionalismului ºi nu
invers, lansarea revoluþiilor anticoloniale cu scopul creãrii propriului stat etno-naþional exclusiv sau secesiunea violentã dintr-un stat multinaþional, ba
chiar ºi lansarea rãzboaielor civile cu scopul de a promova propria viziune
despre valori naþionale, identitate ºi interes în sânul ºi în numele aceleiaºi
naþiuni. În toate aceste cazuri, naþionalismul s-a întemeiat pe aceastã legãturã
între idea de naþiune ca supremã comunitate de valori ºi dreptul de a utiliza
forþa ºi violenþa ca mijloace legitime de a o apãra.107
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Mecanismul naþionalismului este extrem de subtil ºi el reuºeºte sã transforme acþiuni perverse în unele considerate morale în numele naþiunii, acþiuni vinovate drept onorabile ºi acþiuni ce presupun un numãr mare de victime umane drept acþiuni eroice.108 Mai mult, toatã simbolistica naþiunii, de
la imnuri la monumente ºi istoriografii, sunt colecþii de relatãri ºi poveºti
despre rãzboaie, revoluþii, acte de eroism ºi vãrsãri de sânge ca referinþe supreme pentru identitate naþionalã, glorie, onoare.109
Aceastã forþã de a schimba semnificaþii ºi situarea de referiri simbolice
la violenþã în prim planul imaginii sale a fãcut ca valorile naþionalismului sã
fie regândite la diverse niveluri, iar tonul regândirii sale contemporane a fost
accentuat de studiile profunde vizând violenþa religioasã ºi terorismul, care
au relevat, în cursul analizei, punctele nevralgice ºi reprobabile ale recursului la naþionalism. De exemplu, studiile ce s-au desfãºurat ulterior analizelor
profunde ale conflictelor religioase au fost cele ce au relevat faptul cã fetiºizarea ºi transformarea naþiunii în element sacru de cãtre naþionaliºti a
determinat ca luarea de vieþi omeneºti sau oferirea de jertfe pe altarul apãrãrii
naþiunii în momente critice ale istorie, sã devinã chiar o datorie moralã, nu
numai un gest legitim.
Mai mult, existã ºi o tendinþã de dezvoltare a unei toleranþe crescute la
utilizarea armelor letale pentru soluþionarea conflictelor pe baze naþionale,
în special atunci când „aperi naþiunea de duºmani“, ca ºi o toleranþã crescutã
la pierderea de vieþi omeneºti în acelaºi scop, atât în rândurile duºmanului
cât ºi a propriei comunitãþi. Studiile noastre în spaþiul conflictelor religioase
au relevat cã aceastã caracteristicã importantã ºi indisolubil legatã de naþiune, din punct de vedere istoric, dar ºi de etnie, din punct de vedere identitar,
îºi are esenþa tocmai în promovarea caracterului sacru al obiectului adoraþiei, naþiunea, unanim acceptatã de cãtre comunitatea identitarã mare drept
valoare supremã, cu semnificaþie supranaturalã, ºi duratã de viaþã eternã,
mult peste viaþa finitã a fiinþei umane, perisabilã.110
Mai mult, folosind instrumentul construit, în contextul teoriilor psihologice ce permit identificarea tinerilor musulmani susceptibili sã cadã pradã
recrutãrilor ºi acþiunilor teroriste, inclusiv a terorismului suicidar111 ºi aplicând Teoria reducþionistã a incertitudinii112, putem observa coincidenþa
principiului sacru ºi al nevoii de gestionare a conºtiinþei morþii inerente prin
ataºamentul faþã de un grup ce promoveazã o identitate superioarã, ce poate
transcede morþii individuale ºi poate constitui un scop în viaþã ºi un rãspuns
la scopul superior al trãirii unei vieþi invariabil finite.
Dar legãtura dintre naþiune ºi religie, susþinerea caracterului sãu sacru
este mult mai profundã. În multe religii, în orice caz în marile religii biblice
dar nu numai, se fac referinþe directe la relevanþa apãrãrii naþiunii pentru Judecata de Apoi ºi viaþa eternã de dupã sfârºitul timpurilor, despre o anumitã
evaluare individualã dar ºi „dimpreunã cu Neamul“ în faþa Judecãþii supreme, despre o anumitã rãsplatã în viaþa de apoi pentru statutul de erou al Neamului, cu accentuarea unitãþii naþionale ºi a relevanþei naþiunilor ºi a ca-
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racterului sacru al naþiunii, dar ºi cu rãsplata ce aºteaptã dincolo pentru cei
legaþi de propãºirea propriei naþiuni. Alteori regãsim rolul Neamurilor, al naþiunilor chiar integrat în „rãzboiul cosmic“ clasic între Bine ºi Rãu, Rai ºi
Iad, Dumnezeu ºi Diavol ca ºi mituri specifice din timpul „poporului ales“.
Mai mult, existã semne vizibile deja pe pãmânt ale unei variante foarte
„terestre“ de „intrare în eternitate“ pentru eroii naþionali, odatã ce li se dedicã statui, povestiri, pagini în manuale de istorie, filme, iar acestea transcend moartea lor fizicã, ca formule de reproducere ºi supravieþuire propriei vieþi, în eternitate. Mai mult, viaþa lor este deja romanþatã, scuturatã de
elementele reprobabile care se uitã ºi doar momentele înãlþãtoare ºi pozitive sunt menþinute în memoria colectivã. Chiar ºi rãzboaiele sângeroase sau
momentele de cruzime sunt uitate sau machiate în forme simbolice sau prin
transformarea lor în elemente de mândrie ºi de referinþã (cazul Vlad þepeº
în România ºi referinþele literare ºi istorice la el sunt relevante, ca ºi respingerea formei sângeroase de prezentare ºi relativã desacralizare, în haina lui
Dracula).
Apogeul acestui siaj naþionalist îl reprezintã fenomenul epurãrilor etnice. Aparent, el înseamnã, în gândirea convenþionalã, curãþirea teritoriului
de oamenii percepuþi a fi „ceilalþi“, niºte strãini ilegitim aflaþi pe teritoriul
propriu, care altereazã puritatea naþiunii prin implicarea în familii ºi viaþã
comunã ºi amestecarea sângelui cu linia purã, naþionalã. ªi aici existã însã
un substrat cu relevanþã sacrã, ce apropie conflictul etnic de semnificaþiile
conflictului religios. Este vorba despre un ritual, un ritual al sângelui prin
care comunitatea etno-naþionalã îºi purificã sinele colectiv prin eliminarea
din societate ºi de pe teritoriul sãu a elementelor considerate impure. ªi aici
regãsim unul din simbolurile clasice ale conflictelor religioase, nãscute între
grupul pur ºi ingenuu, neatins, ºi Ceilalþi, exteriorul viciat, tarat ºi murdar.113
Realitatea ne aratã cã existã totuºi naþiuni multietnice, existã deja o întrepãtrundere etnicã ºi realitatea globalizãrii a estompat fundamental pornirile naþionaliste, acestea supravieþuind doar în statele nou create sau în cele
cu rãdãcini profunde ºi adânci, care nu au trecut prin experienþa amestecului natural. Recentele declaraþii ale liderilor europeni privind sfârºitul multiculturalismului (Cancelarul german Angela Merkel, Preºedintele francez
Nicolas Sarkozy ºi Premierul britanic David Cameron) împreunã cu recrudescenþa extremei drepte ºi preocupãrile disproporþionate pentru migraþie în
Europa, ca ºi cazul patologic al lui Brevik, norvegianul care a sãvârºit atacul
terorist de la Oslo la adresa propriului sãu Guvern ºi a tinerilor laburiºti, subliniazã faptul cã subiectul naþionalismului reprezintã o bãtãlie niciodatã
încheiatã.
Nu putem încheia trecerea în revistã a elementelor legate de conflictele
interetnice atât timp cât nu reuºim sã relevãm ºi condiþiile care fac ca tensiunile între majoritate ºi minoritate sau între douã etnii ce locuiesc în acelaºi spaþiu geografic ºi acelaºi stat sã degenereze în conflict. ªi aici studiile
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sunt multiple, dar vom folosi tot referinþele la criteriile de elaborare a unor
sisteme de avertizare timpurie în cazul conflictelor identitare, cu referire directã ºi specificã la conflictele interetnice.
Una dintre caracteristicile naþiunii este traiul comunitãþii pe acelaºi teritoriu, de aici ºi situaþia în care multe persoane s-au trezit în interiorul unui stat
naþional nou format doar pentru cã locuiau pe acelaºi teritoriu ºi în interiorul
unor frontiere proaspãt confirmate. Apariþia statelor noi s-a dovedit o premizã importantã atât pentru tentativele de a-l transforma într-unul etnic pur,
cu încercãri de a-i marginaliza pe „ceilalþi“, cât ºi pentru conflictele interetnice cu minoritãþile existente.114
Apetenþa minoritãþilor etnice de a lupta cu majoritatea în timpul procesului ºi dupã apariþia noului stat depinde de trei condiþii, potrivit modelului
de avertizare timpurie a lui Korostelina115: relevanþa identitãþii naþionale,
satisfacþia rezultatã prin îndeplinirea nevoilor identitare ºi adoptarea culturii
naþionale.
Înþelesul acordat identitãþii naþionale proaspãtului stat poate avea o relevanþã deosebitã pentru alunecarea spre conflict sau pentru comportament
tolerant. Una dintre problemele fundamentale la formarea identitãþii naþionale a unui stat nou este relaþia între majoritate ºi minoritãþi ºi relaþia între
bãºtinaºi ºi imigranþi: dacã sunt minoritãþile sau imigranþii discriminaþi, dacã
au oportunitãþi pentru menþinerea propriei culturi etnice. Potrivit modelului,
oamenii pot avea trei concepte diferite sau percepe trei înþelesuri distincte ale
identitãþii naþionale: etnic, multicultural sau civic.
Identitatea naþionalã în înþelesul sãu etnic marcheazã preeminenþa etniei titulare, majoritare, în jurul ºi pe regulile cãreia minoritãþile trebuie sã se
integreze, fiind, în mare parte, asimilate. Înþelesul multicultural presupune
existenþa egalã a tuturor etniilor, în reprezentare, drepturi ºi autoguvernare,
chiar formule de autonomie pentru treburile particulare ale comunitãþii. În
fine, cel civic presupune contractul naþional bazat pe cetãþenie, în timp ce
etnia este nerelevantã. Potrivit studiilor pe cazuri particulare, înþeles etnic
duce la alunecare spre conflicte între majoritate ºi minoritate, rareori presupunând o descurajare a minoritãþilor, în timp ce interpretarea multiculturalã
menþine posibilitatea conflictelor între diferite mioritãþi, limitând posibilitatea relaþiilor conflictuale între majoritate ºi minoritãþi, în schimb cea civicã
este cel mai aproape de modelul ideal al excluderii conflictelor interetnice.
Dimensiunea minoritãþilor joacã ºi ea un rol important. Astfel, minoritãþile sunt mai mobile, mai adaptabile la schimbare, mai doritoare în a expune momentele ºi cazurile de discriminare ºi de a angaja conflicte interetnice cu atât mai mult cu cât sunt mai numeroase. Experienþa dominaþiei
trecute joacã ºi ea un rol116: minoritãþile care au avut poziþii dominante în
trecut au tendinþa de a reclama poziþii dominante ºi în noile conjuncturi, mai
mult, majoritãþile ºi minoritãþile dominate sunt mai dispuse în a se angaja în
conflicte ºi sunt preocupate de posibilitatea de a fi revigorat raportul de dominare anterior.
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În fine, în cazul afinitãþilor transnaþionale117, membrii grupurilor etnice
nu numai portretizeazã trãsãturile negative ale celorlalþi, utilizând pe scarã
largã stereotipuri, dar le atribuie ºi scopuri ºi þeluri diferite. Dacã o minoritate are un stat de origine în vecinãtate, ea poate fi privitã drept o „coloanã a
cincea“ iar în favoarea sa sã-i fie prezumatã tendinþa separatistã sau de rupere a statului, schimbarea frontierelor ºi pentru alipirea la patria de origine.
Aceastã prezumþie ºi atribuire de scopuri vine din perceperea ca duºman al
minoritãþii etnice în cauzã ºi ameninþare la adresa naþiunii.

8. Religie ºi conflict. Conflictele religioase
ºi particularitãþile în cadrul conflictelor identitare.
Violenþa motivatã religios

Religia este unul dintre elementele fundamentale de naturã identitarã, motiv pentru care am abordat din start conflictele religioase ca un caz particular
de conflicte identitare. Ca ºi în cazul general al conflictelor identitare, ºi conflictele religioase îºi pãstreazã un caracter dual, dublat ºi de faptul cã protagoniºtii conflictului sunt ºi ei credincioºi practicanþi, nepracticanþi sau atei,
deci pot fi priviþi ºi prin prisma apartenenþei lor la o religie, la o credinþã.
Lãsând la o parte instrumentul puternic pe care-l joacã religia în orice conflict, în procesele de soluþionare a acestuia ºi în reconstrucþie post-conflict,
aspectele duale ale conflictelor religioase ca ºi conflicte identitare vin pe de
o parte din relevanþa ºi legãtura intrinsecã a simbolisticii sacre ºi a identitãþii privitã ca rezultat al unei ordini superioare a naturii, ca un datum, pe
de altã parte din forþa pe care o dã la nivelul mobilizãrii ºi al angajãrii în conflicte ce au ca motivaþie directã religia, diferenþa religioasã sau discriminarea pe motive religioase. ªi aici, o întreagã serie de abordãri sunt cele ce
privesc exclusiv aspectul conflictelor valorilor fundamentale antagonice
incluse în componenta conflictelor religioase, ca ºi formã specificã de conflicte identitare.
Studierea conflictelor religioase relevã elemente ºi concluzii inedite ºi pe
o plajã largã, atunci când unghiul de abordare merge în direcþia analizei radicalizãrii ºi a convertirii, folosind instrumentele psihologiei ºi psiho-sociologiei, aºa cum un numãr mare de date, explicaþii ºi idei de abordare vin din
tratarea „rãzboiului cosmic“ între Rai ºi Iad care e definitoriu în toate religiile. Nici particularizarea nu este mai puþin bogatã în sensuri ºi explicaþii,
aºa cum elemente noi sunt aduse de componentele specifice în cazul religiei
islamice, a interferenþei ºi relaþiilor cu religia creºtinã, a impactului modernitãþii ºi al globalizãrii – care vine sã explice ºi mai concret ºi comprehensiv, cum am vãzut mai sus, trecerea de la secolul ideologiei la cel al identitãþii, care s-a instalat în prim plan ºi a rãbufnit ca principalã trãsãturã a conflictelor dupã Rãzboiul Rece.
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Am preferat sã abordãm aici în special elementele ce decurg din conflictele religioase privite ca un caz particular al conflictelor identitare, urmând
ca celelalte aspecte ºi unghiuri de abordare sã le detaliem în capitolele urmãtoare. Mai mult, dezvoltãrile de aici le împingem, în final, spre zona componentei lor emoþionale, pentru a face trecerea directã la explicaþiile ce vin din
spaþiul teoriei lui Dominique Moisi ce þine de geopolitica emoþiilor.
Dacã e sã ne raportãm la conflictele religioase ca ºi conflicte identitare,
am vãzut deja cã vorbim despre multiplele sale cauze ce nu sunt reductibile
la condiþii de naturã materialã. Cauzele violenþei pe baze identitare includ
angajamentele normative ale grupurilor protagoniste, angajamente ce au
în prim plan noþiunile de puritate internã a grupului ºi viciul lumii externe.
Astfel, în conflicte pe baze identitare, cauza se manifestã printr-o combinaþie
de poveºti cu substrat mistic, o logicã internã de acþiune ºi un model al diferenþelor de grup.118
Pe dimensiunea ei-noi, a diferenþelor între grupuri – ºi ele adaptabile la
context – simbolurile Celorlalþi ºi ale frontierelor aduc în realitate delimitarea interiorului de exterior, a spaþiului sacru al ordinii familiare ºi pure
de spaþiul profan al dezordinii, anarhiei sau al ordinii nefireºti, cu diferenþele puternice între spaþiul teritoriului propriu, al Casei, cu cel strãin, al necunoscutului ostil. În multe cazuri, cei ce construiesc poveºtile au tendinþa
de a identifica sursele de violenþã, rupturã sau violare a ordinii morale ºi
cosmice, aflate în mijlocul poveºtilor despre conflicte, cu exteriorul.119
Astfel, vedem elementele ce þin de dualitatea conflictelor religioase ca
ºi conflicte identitare, cu elementele ce þin de simbolisticã ºi care se pot lectura în orice tip de conflict, aducându-l într-un spaþiu de semnificaþie religioasã, dar ºi, complementar, în cazul conflictelor generate pe baze religioase, în care identitatea religioasã este miezul ºi motivul direct al conflictului, când sunt privilegiate noþiuni precum „rãzboiul cosmic“, respectiv
conflictul între forþele rãului ºi ale elementelor bune aparþinând cosmosului ºi eternitãþii.120
Astfel, acþiunea violentã nu reprezintã decât rãspunsul necesar ameninþãrilor venite din partea criminalului Celãlalt, este bãtãlia vieþii împotriva
forþelor injustiþiei ºi viciului.121 Se regãseºte în etica ºi propaganda AlQaeda ºi a altor grupuri ce discutã despre ocuparea sau întinarea locurilor
sfinte ale Islamului de cãtre necredincioºi, în tribulaþiile Hamas care vãd spaþiul decolonizãrii ca rezultat al luptei împotriva atacului la adresa civilizaþiei
islamice, aºa cum, în cazul atacurilor teroriste de la Londra, din 7 iulie 2005,
Mohhamad Sidique Khan a proclamat un edict etic potrivit cãruia acþiunile
teroriste reprezintã lupta soldaþilor drept-credincioºi împotriva guvernelor
responsabile de „atrocitãþi la adresa propriului popor“.
Existã, evident, ºi interpretarea ºi abordarea conflcitelor religioase ca ºi
caz particular al conflictelor identiare, prin prisma particularã a conflictelor
de valori. Aici identitatea interiorului grupului ºi a Celuilalt se deseneazã în
termeni axiologici, respectiv sunt legate de judecãþi normative care replicã
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dualitãþi de tipul bun-rãu, adevãr-minciunã, drept-nedrept, virtute-viciu.122
În faþa calamitãþilor ºi în vremuri de crizã moralã, noþiunile ºi categoriile
simple ajutã la reconfortarea extremistului, ºi-l fac sã discearnã ce-i drept ºi
ce-i nedrept, ce-i bun ºi ce-i rãu, ce-i pur ºi ce-i impur.
Celãlalt cade întotdeauna în categoria confortabil de descris a celui vicios,
slab, imoral, criminal, necivilizat, diabolic, depravat, în timp ce grupul se relevã prin contrast ca fundamental virtuos, pur din punct de vedere moral,
iar sursa e o combinaþie a liniei de sânge a naºterii ºi a locului unde ne-am
nãscut ºi trãim, în moºtenirea monarhicã al unºilor lui Dumnezeu sau în ordinea socialã stabilitã ºi aprobatã de cãtre Dumnezeu. Elemente de sacralitate sunt prezente fãrã greº.
În aceastã percepþie propriei, membrii grupului protagonist acþioneazã pe
baza simþului axiologiei colective în spaþiul înfruntãrii globale cu iz de luptã
cosmicã. Astfel, valorile grupului propriu sunt privilegiate, sacrosante, primordiale. Fireºte cã în acest caz se manifestã efectul falsului consens, astfel cã toatã lumea se aºteaptã ca viziunea îmbrãþiºatã sã fie similarã, membrii
grupului sã aibã aceleaºi þeluri, sã îmbrãþiºeze aceleaºi credinþe ºi aºteptãri,
sã vadã aceleaºi nevoi ºi formule de schimbare socialã ºi sã împãrtãºeascã
aceleaºi criterii ale diferenþelor de grup.123 Studiile aratã chiar ºi o tendinþã
de supraestimare a numãrului indivizilor ce împãrtãºesc aceleaºi credinþe în
cadrul grupurilor conservatoare.
Axiologia colectivã este un sistem de angajamente faþã de un set de valori
care determinã acþiunea corectã ºi momentul potrivit pentru a face ceea ce e
cazul pentru Binele comun. Angajamentul pe aceastã dimensiune stabileºte
ce acþiune e prohibitã ºi care trebuie sã fie obligatorie. Asemenea judecãþi îºi
au originea în noþiunile de pãmânt sacru ºi sunt esenþializate în legi ce vorbesc despre inevitabilitatea conflictelor. Naºterea în spaþiul canonic, în teritoriul predestinat asigurã virtuþile, aºa cum naºterea pe teritoriul inamic
imprimã un stigmat asupra individului, care-l leagã de teritoriul profan al
strãinãtãþii. Spaþiul propriu conferã bogãþii atractive pentru potenþialii cuceritori, astfel cã trebuie apãrat. Practic prin axiologia colectivã, indivizii dobândesc claritate asupra cui sunt duºmanii, acceptã viziunea polarizatã asupra lumii ºi propriilor posibilitãþi. Pentru protagoniºtii violenþelor, manevrele
curente îºi au rãdãcinile în trecut, evenimente ce subliniazã criminalitatea ºi
pericolul pe care-l reprezintã Celãlalt.
În cazul conflictelor religioase propriu-zise, în care violenþa e determinatã de apartenenþa la o religie sau alta, rãsplata este legatã de promisiuni
de glorie spiritualã, de pãtrunderea în zonele sfinte ale religiei, care sunt rezervate figurilor cele mai sacre ale religiei în cauzã. Demonizându-ºi duºmanul, grupul îºi întãreºte ºi înalþã propriul standing moral, primind iertarea
divinã (ºi mulþumirea, împreunã cu rãsplata promisã) pentru actele pe
care urmeazã sã le comitã.
Militanþii religioºi se întreþin ºi impulisioneazã recioproc în a se pãzi ºi
a-i pãzi pe ceilalþi de „impuritãþile“ societãþii, de cei veniþi din afarã. Chiar
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ºi copii pot fi demonizaþi de relaþia cu pãrinþii duºmani, anatema se extinde
la familie ºi întregul grup, ei sunt portretizaþi drept ameninþãtori, amorali ºi
rãi, chiar dacã e vorba despre cei mai inocenþi din reprezentanþii Celuilalt.
Aceastã generalizare colectivã se traduce prin omogenitatea percepþiei ºi a
comportamentelor atribuite membrilor din exteriorul grupului, atribuirea
unei stabilitãþi a credinþelor ºi gândurilor tuturor celor din afara grupului, rezistenþa la schimbarea propriilor lor idei despre Celãlalt ºi atribuirea scopului
perceput despre Celãlalt.
Aderenþii la religii aºa numite fundamentaliste au tendinþa, astfel, sã se
bazeze pe un nivel înalt de generalitate colectivã. Acest tip de raportare se
poate lesne vedea în povestirile ºi naraþiunile ce devin comune în asemenea
grupuri ºi sunt asociate cu tradiþiile unei lupte apocaliptice împotriva forþelor cosmice ale Rãului.
Existã un angajament formal al religiilor mari, dar ºi a formelor derivate,
faþã de pace ºi violenþã, de plano. Mai mult, în toate religiile existã percepte
ce þin de relaþiile cu alte religii ºi care propovãduiesc buna înþelegere ºi exclud violenþa. Liderii religioºi sunt deseori implicaþi în soluþionare conflictelor. Totuºi angajamentul religiei faþã de pace ºi soluþionarea non-violentã a
conflictelor este complexã, unii reprezentanþi ai religiilor ºi în numele acestora angajându-se în formele cele mai destabilizatoare ºi crude de violenþã.
Religia a fost, în istorie, unul dintre marii contributori la rãzboaie, urã,
bãi de sânge, intoleranþã. Asta deºi tot în diferitele religii putem gãsi sursa,
originea dezvoltãrii legilor comportamentelor de civilizaþie, angajamentelor
culturale pentru valori legate de pace, empatie, deschidere ºi chiar dragoste
faþã de strãini, suprimarea ego-ului ºi a lãcomiei faþã de bunuri, drepturile
omului, gesturi unilaterale generoase de iertare ºi umilinþã faþã de cei cãrora
li s-a greºit, acceptarea ºi repetarea iertãrii pentru pãcatele trecute, ca mijloc
de reconciliere. Nu întâmplãtor Iisus, apostolii sau alþi profeþi apar în naraþiuni religioase în straie ponosite, ca necunoscuþi ºi rãsplãtesc sprijinul oamenilor care nu-i cunosc ºi-i omenesc, aºa cum ciclul greºealã/pãcat – recunoaºterea pãcatului/pocainþa – iertarea pãcatului ºi absolvirea de vinã
apare în context religios ca soluþie preluatã apoi unanim la nivel simbolic
pentru formele cele mai sofisticate de reconciliere post-conflict.
Textele religioase constituie o bazã solidã de referinþe pentru credincioºii
angajaþi în conflicte ca pilde ºi îndrumãri spre curmarea lor, aºa cum experienþele cuprinse în învãþãturile religioase acoperã o vastã arie de formule
experimentate, pilde ºi învãþãminte relatate direct în textele sacre, privind
modul în care se previne, se mediazã ºi se poate rezolva un conflict. În plus,
religia joacã un rol important în viaþa intimã a milioane de oameni, deci joacã un rol determinant în drumul spre sau înndepãrtarea de violenþã, modelând disponibilitatea faþã de violenþã.
Limbajul religios are un mod unic de transfigurare simbolicã a realitãþii,
de criticare a acesteia. Toatã gama de emoþii se regãseºte exprimatã în limbaj
religios plastic ºi pilduitor. De aceea devine importantã cunoaºterea mituri-
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lor, regulilor, presupunerilor metafizice pe care le fac credincioºii în exprimarea ºi modul de a reacþiona la sentimentele cele mai profunde. Aceste cunoºtiinþe oferã o cunoaºtere substanþialã ºi elemente suplimentare în abordarea oricãrui spaþiu de conflict, fiind cunoscut faptul cã limbajul spiritual al
urii, frustrãrii, rãzbunãrii duce la violenþã. Indiferent de motivul conflictului, revolta împotriva unei situaþii existente se poate formula în termeni religioºi.124
O altã categorie interesantã de studii în religie legate de violenþã se referã
la texte, imagini, percepþii privind utilizarea sau manifestarea violenþei,
respectiv:
– relaþia duºmanului cu Sinele sãu (generând cercul interior al imaginii
acestuia ºi al sentimentelor faþã de acesta, prin dezumanizare, dacã e cazul
împingerii spre conflict sau, din contra, pentru desenarea ca aproapiat, prieten ºi rudã, umanizat în relatare);
– rolul rãnilor profunde, istorice, în manifestãrile de violenþã sau recursul
rapid la aceasta;
– nevoi umane satisfãcute de reprezentãrile biblice/religioase la violenþã.
Textele sunt studiate prin prisma fricii profunde sugerate, a preocupãrilor fundamentale, dar ºi a acþiunilor pe care le sugereazã ca rãspuns, pot sã
ofere date relevante despre formulele de rãspuns aºteptate? de la comunitatea
religioasã implicatã, dar ºi asupra modalitãþilor de intervenþie ºi detensionare.125
De reþinut este faptul cã nu existã o dependenþã cauzalã directã între
perceptele religioase ºi reacþiile comunitãþii respective, sunt implicate multe
alte elemente. Practic, toþi adepþii unei religii sau alteia sunt expuºi aceloraºi
texte sacre, dar acest lucru nu-i împinge spre comportament violent sau conflictogen, aºa cum nu-i prezervã de asemenea comportamente. Aici se mai
conjugã ºi elemente profunde de educaþie individualã, familialã ºi comunitarã, frecvenþa raportãrii la religie ºi selecþia textelor reamintite de liderii religioºi. Mai mult, conteazã foarte mult cum rezoneazã interiorul afectiv al
fiecãrui credincios în faþa textelor religioase.
Altfel nu putem explica foarte exact de ce unii rãmân la contemplarea metaforicã a textelor, preluând învãþãmintele pentru autoperfecþionare ºi lupta
proprie cu viciul, excesele sau vicisitudinile vieþii, alþii iau calea radicalizãrii, o parte mergând spre utilizarea violenþei ca reacþie la frustrãri ºi mai
puþini dintre aceºtia recurg la acþiuni efective de naturã violentã, nu numai la
gândirea opþiunii violente, în fine, extrem de puþini recurgând la terorism pe
fundament religios sau la suicid în scopuri teroriste. Gradul de impact al
perceptelor religioase este diferit ºi nu e de blamat religia sau o anumitã religie propriu-zisã pentru saltul diferitelor grade, ci elemente mult mai profunde sunt implicate, dupã cum vom vedea, la studierea fenomenului radicalizãrii sau a celui al convertirii spre altã credinþã religioasã.
Teoria nevoilor individuale vorbeºte despre anumite nevoi cognitive ºi
emoþionale cãrora le rãspund anumite mituri ºi imagini ce deschid calea vio-

GÂNDIRE STRATEGICÃ

215

lenþei. Dar s-a dovedit cã beneficiile apartenenþei la un grup, a dobândirii
unei identitãþi de grup puternicã sunt mai importante decât nevoia alinierii la
recursul la violenþã pe care-l presupune, sau politica coercitivã asociatã
apartenenþei la acel grup, motiv pentru care oamenii ajung sã facã acest pas
din nevoie mai degrabã decât din convingere, pornire înnãscutã sau dobânditã în lecturarea, învãþarea ºi repetarea textelor religioase.
Apoi ambiguitatea în situaþii neclare, etice ºi politice, impactul emoþional major, duce la cãutarea imaginilor din religie, a unui ghid de rãspunsuri
pentru cei mai nesiguri, iar acestea vin din vieþile ºi perceptele religioase, putând sã îndrepte individul care cautã rãspunsuri, în mod egal, spre viaþa de
sfânt, rebel, revoluþionar, erou sau terorist. Alegerea þine de individ, context,
spaþiu intern ºi multe alte elemente, fãrã legãturã propriu-zisã cu naraþiunea
sau învãþãmintele dintr-o religie sau alta. Mai mult, nu rareori persoane religioase, care au toate caracteristicile trãirilor, cu credinþe profund îngemãnate
în fiinþa lor ºi comportamentul obiºnuit, reacþioneazã complet diferit de conþinutul perceptelor pe care le cunosc.
Este motivul pentru care anumite ºcoli de gândire neagã pe deplin motivaþia religioasã în conflicte, susþinând cã este un simplu recurs la un motiv
pentru un gest care are la bazã raþiuni complet diferite, multe dintre ele
profund pragmatice, precum accesul la resurse sau dorinþa de putere. Totuºi
abordarea este simplistã ºi nu motiveazã de ce douã grupuri religioase se
luptã pânã la aneantizarea deplinã, împreunã cu toatã familia ºi localitatea
lor, pentru simplul motiv al apartenenþei la o religie sau alta.
Intoleranþa religioasã rãmâne un fapt de secol 21, motiv pentru care sunt
necesare recursuri la formule de deradicalizare ºi prevenire a conflictelor
violente pe baze religioase ce implicã douã abordãri: fie recursul la discursul
universal, umanitar, secular, al drepturilor omului ºi drepturilor civile, la
care se recurge îndeobºte în societãþile occidentale; fie recursul la liderii
religioºi pentru a surprinde forma de exces ºi interpretare a credinþei în care
se autodefinesc radicalii, pentru a reuºi ulterior eliminarea elementelor religioase ce fac referinþã la raþiunea interpretãrilor narative ale conflictului ºi
recursului la violenþã. Aici este utilizatã ºi expunerea textelor reale, autentice, ale religiei în cauzã, cu recursul la interpetarea profundã ºi realã a
acestor conþinuturi, relevantã pentru credincioºi. Aºa cum utile sunt ºi introducerea unor elemente clamate de anumite curente în dezbaterea teologicã, pentru a decripta relevanþa, demitiza sau reinterpreta conþinutul de idei
propus, în contextul religiei în cauzã, prin decredibilizarea tipului de interpretare violentã propovãduit.
Religia este utilizatã în special în promovarea proceselor de transformare spiritualã prin reflecþie ºi progres etic, în acþiuni de trãire religioasã
precum mãrturisirea, spovedania, izbãvirea, ispãºirea pãcatelor, cãinþa, cererea iertãrii pãcatelor, cu semnificaþia directã a înãlþãrii spirituale, curãþeniei
ºi a trecerii peste traume, nu acumularea lor, spre liniºtea sufleteascã individualã.
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Un numãr de valori universale, generale ale religiei sunt, de asemenea,
de prim-ajutor în recursul la reconciliere ºi soluþionarea conflictelor. Astfel,
empatia, subestimatã în culturile occidentale, rãmâne caracteristicã tuturor
religiilor, sub semnul ajutorãrii aproapelui; nonviolenþa ºi pacifismul e caracteristic ca ºi sfinþenia vieþii – de origine divinã, irepetabilã, imposibil de
reprodus de cãtre om, de unde nevoia de a o menþine cu orice preþ ºi înclinaþia de a trãi în sfinþenie; interioritatea vieþii spirituale; compasiunea – în
sensul iubirii aproapelui, a bucuriei de bucuria aproapelui, ajutorarea sa la
nevoie ºi a rãsplãtirii faptelor bune faþã de terþi; disciplina religioasã – a trupului, a traiului, limitarea violenþei asupra sinelui; postul ca element de toleranþã ºi respect reciproc; mesianismul ºi imaginaþia ce anclanºeazã dorinþele pentru construcþia socialã mai justã prin religie, toate sunt elemente ce
susþin formulele de evitare a conflictului deschis ºi nerecurgerea la violenþã
ºi forþã în soluþionarea conflictelor.
Existã, evident, ºi elemente caracteristice majoritãþii – dacã nu tuturor
religiilor, care afecteazã recursul la pacificsm ºi non-violenþã. Este vorba mai
întâi de expansionismul religios – obligaþia de a propovãdui propria religie,
pânã aceasta devine universalã, „evanghelizarea“, „prozelitismul“ religios,
convertirea celorlalþi, care sunt paºi direcþi împotriva altor religii. Discuþia
despre „religia cea mai bunã“ sau „cea mai eficientã“, cu „accesul cel mai direct la divinitate ºi sfinþenie“ este deschizãtoare a formulelor totalitariste ºi
exclusive în religie prin promovarea existenþei unei „cãi adevãrate“ de a
ajunge la Dumnezeu sau la dumnezeire.
De altfel, abordarea pluralismului religios în diferitele religii este un alt
marker al tendinþei conflictogene a unei religii. Conteazã, în consecinþã, dacã
existã sau nu respect ºi toleranþã pentru alte religii, pentru ca afrontul la
adresa grupului sã nu devinã ameninþare perceputã la adresa supravieþuirii
individuale. De asemenea, este de vãzut cum e lecturat compromisul în religie, dacã nu cumva este interpretat ca un atac la propria legitimitate.
Supraidentificarea cu propriul grup religios, ca ºi în cazul relaþiei cu propriul grup etnic, poate fi de rãu augur pentru credinciosul habotnic – vom vedea mai departe, în evaluarea fazelor de radicalizare a credinciosului. Când
se suprapun cele douã dimensiuni avem de a face cu un instrument identitar „tare“ de coeziune ºi mobilizare.
Nu în ultimul rând, un indicator relevant într-o religie, credinþã sau modul
de receptare individual al acesteia îl reprezintã modul în care sunt reflectate
valorile general umane în credinþa respectivã. Religiile mari au o înclinaþie
profund umanistã ºi acoperã substanþial valorile general umane, valorile morale, creând chiar o formã narativã lesne de promovat a fondului moral, însã
existã ºi experienþe ºi interpretãri contrare în forme alterate ale religiei, atunci
când identitatea de om ajunge sã fie subordonatã identitãþii religioase, iar
recursul la gesturi ºi acþiuni inumane în numele religiei devine relevant, uneori chiar preponderent.
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Spaþiul de înþelegere al violenþei motivate religios este extrem de amplu,
determinat ºi de creºterea relevanþei religiei, impactul asupra a milioane de
oameni care urmeazã perceptele religioase, dovedind cã religia are o relevanþã majorã ºi în jocul de putere. Evident cã putem privi conflictele religioase
ca un caz particular al conflictelor identitare, dar cu note specifice. O motivaþie imediatã a entuziasmului crescut pentru religie ar putea veni de la imaginea „fructului oprit“ în comunism, a redescoperirii religiei, al unei nevoi
de religiozitate în Occident.126 Mai jos vom vedea cã existã o întreagã discuþie asupra nevoii unei referinþe morale în societatea contemporanã, chiar
ºi religia „clasicã“ fiind contestatã ca incapabilã sã menþinã standardul actual
moral ºi sã se afirme drept referinþã pe scalã moralã.
În relaþia religiei cu conflictul ºi modul de judecare al perceptelor interne
ale unei religii în raport cu utilizarea violenþei, o primã componentã de evaluat este cea a legitimitãþii rãzboiului ºi a utilizãrii violenþei în religia respectivã. În sfera acestei discuþii se aflã ideea „rãzboiului drept“, rãzboiului
pentru cauza religiei, idee întâlnitã alternativ cu promovarea pacifismului, în
majoritatea religiilor consacreate127, în primul rând în creºtinism, ºi elemente
complementare din etica rãzboiului, cu reflectãri în etica interpersonalã privind raportul alternativ între iubire ºi urã, compasiune ºi furie, pace ºi conflicte. Aceastã dualitate de mesaj ºi, respectiv, permisibilitatea în accesarea
selectivã a celor douã categorii de mesaje, ambele validate doctrinar în religie, în funcþie de reprezentant, nevoia concretã sau obiectivã128, este prima
problemã a discursului ºi literaturii religioase ce presupun raportarea la „rãzboiul just“.
A doua problemã fundamentalã care se detaºeazã este cea legatã de opþiunile extreme ale celor douã componente, respectiv ale celor douã abordãri,
cumva fãrã nuanþe, o dihotomie sau maniheism în opþiunea aleasã în dezbaterea religioasã privind rãzboiul sau pacea. Eliminarea acestor nuanþe presupune unele probleme importante tipice umane. De exemplu, nu putem aborda, în termenii religioºi, interpretãrile de tipul „rãzboiul reprezintã eºecul
altor alegeri, incapacitatea de a recurge la alte opþiuni“, sau abordarea care
susþine cã „rãzboiul e câteodatã necesar pentru a lãmuri, a limpezi lucrurile,
a detensiona o afacere ºi a închide un contencios prelungit“. Câteodatã, din
prisma experienþei analizei de conflict, tocmai absenþa unor alternative în
alegerea între rãzboi ºi pace poate sã fie o cale pentru a impune ºi declanºa
conflictul.129
Un alt treilea subiect legat de „rãzboiul just“ este cel al abordãrii directe
a regulilor prin prisma generalã a culturii occidentale democratice, pe perceptele clasice, care exclude varietatea de contexte culturale. Nu suntem
aici adepþii discuþiei despre „democraþie originalã“ sau „democraþie suveranã“, specificã, ci ne raportãm la regulile democratice clasice care sunt îndeplinite ºi respectate în mai micã sau mai mare mãsurã, fãrã a considera cã
un anumit stat ar trebui sã fie mai mult sau mai puþin democrat, sau cã tradiþia istoricã, contextul etnic ºi geopolitic sau natura religiei ar determina
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gradul ºi nivelul de democratizare. Totuºi abordarea, modul de raportare, împachetare ºi susþinere a acestor soluþii, cu vocaþie universalã, trebuie sã þinã
cont de contextul cultural în comunicare ºi transmiterea mesajelor, în transmiterea experienþelor, lecþiilor învãþate ºi a bunelor practici în materie, nu
numai prin prisma evaluãrii reacþiilor la „modelul din exterior“, eventual
impus, ci ºi atunci când modelul se profileazã intern, pentru a-i construi
legitimitatea, credibilitatea ºi susþinerea, într-o societate sau alta.
Astfel, din punctul de vedere al religiei, existã o înclinaþie spre a defini
rãzboiul ºi pacea în termenii criteriilor religioase proprii, în special în religiile biblice. Totuºi, de la aceste componente la acþiunea realã am putea gãsi
diferenþe majore, cãci mulþi indivizi, chiar fundamental religioºi, credincioºi
– am vãzut mai sus – când vine vorba de rãzboi ºi conflict nu se raporteazã
la ele, la Sfintele Scripturi, ci se raporteazã deseori la realpolitik ºi interese,
la jocul de putere, componenta religioasã fiind, ulterior, folositã ca bazã de
argumentaþie ºi motivare, de coagulare, mobilizare ºi antrenare a resurselor
în vederea lansãrii unui conflict deschis sau, din contra, calmarea sau condamnarea unuia iminent. Iar aici recursul trece prin dezbateri în cadrul elitei
ºi al identificãrii speculaþiilor teologice necesare obiectivului.
„Rãzboiul just“ a fost utilizat ca sintagmã, nu rareori, pentru a contracara
„rãzboiul rãu“ – absolutismul, teroarea guvernãrii, injustiþia socialã – iar
unele din efectele sale, susþinute de religiile de diferite culori, s-au aflat în
spaþiul construcþiei societãþii civile, a balansãrii Guvernãrii ºi nedreptãþilor,
iar contextul a fost religios, non-religios sau multi-religios deopotrivã. Se
manifestã încã greºeli – în sensul celor discutate mai sus, privind contextul
abordãrii comunicãrii soluþiilor – în cazul transmiterii standardelor fixe,
coercitive, cãtre alþii, în numele pãcii, mai ales atunci când ele se referã la
alterarea, modificarea sau condamnarea ce afecteazã elemente ce þin de tipul
de religie abordatã sau credinþele în materie. În plus, recursul la religie ºi
liderii religioºi în acþiuni de prevenire a conflictelor se petrec foarte târziu,
abordarea are loc la iminenþa izbucnirii conflictului sau când violenþa deja
s-a declanºat, astfel cã valenþele pozitive, constructive ale religiei nu sunt valorificate.
Am vãzut deja, din pãcate, cã religia are o contribuþie majorã ºi la generarea conflictelor. O cantitate mare de violenþã generatã în istorie, dar ºi
în contemporaneitate, are de a face cu religia. Avem fenomene diverse în mai
toate religiile, de la grupuri radicale islamice, coloniºti evrei, sinucigaºi teroriºti în numele lui Allah, uciderea ºefului de stat ce a semnat pacea în numele
lui Yehova.
Mai mult, astãzi putem înregistra un anumit fenomen de refuz de a considera efectele, impactul ºi utilitatea religiei în lansarea, prevenirea sau stoparea conflictelor din cauza unei frici profunde sau aversiuni, un fenomen sociologic pe scarã largã a fricii regresive care afecteazã persoanele din birocraþii cu abordãri seculare ºi credincioºi liberali aflaþi în spaþiul academic ºi
societatea civilã, deopotrivã, în raport cu Religia. Acest fenomen a dus la o
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adevãratã paralizie strategicã din partea celor chemaþi sã anticipeze, sã previnã sau sã gestioneze conflictele.
Astfel, abordarile sunt nuanþate pe categorii, birocraþii refuzã pe baza paradigmei acþionale proprii legate de statul naþional secular, iar universitarii
liberali pe baza presupunerii umaniste ºi agnostice ce fundamenteazã paradigma intelectualã.130 Proiecþia raþionalitãþii, libertãþii, individualitãþii
elitelor academice, guvernamentale, economice ºi de afaceri, a neglijat o
componentã importantã a comunitãþii, mai obscurã, mai absconsã, habotnicã
ºi chiar retrogradã, în orice caz, puþin vizibilã ºi nemediatizatã, scoasã în
afara mainstream-ului mediatic dar deloc neglijabilã ca numãr ºi relevanþã,
ca impact, pentru care proiecþia peiorativã în raport cu propriul set de valori
ºi credinþe intime a creat reacþii, accentuând spirala neînþelegerii originare.
ªi între diferitele categorii de elite menþionate mai sus, din mainstream,
existã diferenþe, rivalitãþi, nuanþe ºi contradicþii, ce pot determina ºi conflicte
la acest nivel, deºi toate susþin temele mari precum libertãþile individuale,
drepturile omului, economia liberã de piaþã ºi rareori au tendinþa asocierii
sau recursului la elementele celelalte ale societãþii.
Aceastã componentã absconsã ºi importantã numeric a societãþii are vizibil alte valori alese, constituind grupuri în formule proto-statale, substatale,
non-statale, reþea, elemente care creazã premizele noilor actori al cãror rol
creºte la nivel internaþional, de la trib la reþea teroristã, grup separatist sau
alte formule de asocieri ce genereazã actorii internaþionali ai celei de-a
treia generaþii de conflicte contemporane, deschisã de atacul de la 11 septembrie, pe dimensiune internaþionalã.
Trebuie sã mai remarcãm, în contextul analizei de conflict inclusiv cu relevanþã ºi motivaþie religioasã, absenþa unei baze solide de cercetare ºi cunoaºtere a comunitãþilor religioase, a vieþii premoderne, a unui deficit de
cunoaºtere ºi dezvoltare a abordãrii cros-culturalã, dar ºi a elementelor de
fond ºi relevante legate de situaþia de facto a ierarhiei ºi autoritãþii religioase manifestã pe teren, cu tradiþii ºi abordãri diferite a celor douã componente ale funcþionalitãþii organismelor religioase, dar ºi a unor teme interne
ale abordãrii religiilor.
Etichetarea duºmanului – care nu e negociabilã în aceste grupuri –,
abordarea unor teme tabu etichetate în religie, precum blasfemie, pãcat,
limite comportamentale a „ceea ce se cade“, cu precãdere în formele cele
mai conservatoare ale religiilor, toate necesitã cunoaºtere ºi abordãri diferite,
utilizând inclusiv, cu precauþiile ce rigoare, desacralizarea unor teme sau
miºcarea lor în cadru mai larg, redefinire ºi reformularea pentru a putea
promova abordãri altfel evidente în spaþiuni gândirii libere, logice, ºtiinþifice.
Partea cea mai sensibilã este cea care afecteazã schimbarea personalã ºi
viaþa internã a credincioºilor.
Mai mult, raþionalitatea ºi pragmatismul nu sunt acceptate sau chiar
sunt contestate în unele religii, dar existã spaþii de abordare ºi niºe pe calea
discuþiilor ºi dezbaterii privind compromisul, justeþea împãrþirii resurse-
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lor, dreptatea ºi acceptarea ei în toate religiile, canale ºi niºe utile în promovarea unei abordãri a elementelor care formal, ar fi tabu abordãrilor directe.
Iar aici emoþiile în context religios joacã un rol foarte important, cãci fundamentul abordãrii în conflictele religioase (ºi interetnice) fac recurs, la nivelul
individual ºi de grup la emoþiile fundamentale ºi trãirile indivizilor, dar ºi a
fenomenului de contagiune ºi antrenare a emoþiilor colective în grupurile
mari.

9. Geopolitica emoþiilor

O asociere care poate fi ciudatã, cea din subtitlu, dar e construitã pe o bazã
ineditã ºi extrem de solidã, care a evoluat ca o dezvoltare naturalã a unor teze
solide vehiculate pânã aici de cei mai la modã analiºti de politicã externã ºi
relaþii internaþionale. Astfel, fundamentele analizei se bazeazã pe câteva elemente, de replicã la „Ciocnirea Civilizaþiilor“, eseul lui Samuel Huntington
din 1993131 care a fãcut epocã ºi care definea, pe de o parte, o geografie a
„civilizaþiilor“ – o combinaþie compozitã de religie, etnie, trecut istoric în
componente imperiale diverse cu influenþe majore, în fapt o geopoliticã
clasicã – ºi o anumitã ciclicitate a referinþelor ºi elementelor fundamentale
care dirijau lumea.
În fapt, într-o formulã de banalizare sau mai degrabã de explicitare naivã
a lui Arnold Toynbee – în Studiu asupra Istoriei132 – Huntington încerca sã
prezinte, sub o formulã pentru public larg, în reþeta clasicã pentru un best
seller, renunþând la fundamente teoretice complexe într-o simplificare metodologicã mergând pânã la schematizare, teoria ciclurilor istorice care trecea
fundamentele evoluþiei de la religii la state, naþiuni, ideologii, la civilizaþii,
ciocnirea cãrora ar fi dus dialectic la evoluþia actualã a lumii. Astfel, ciocnirea civilizaþiilor – definite vag ºi neconvingãtor, mai degrabã valorificând
percepþia existentã la diferitele niveluri legate de „civilizaþie“ la nivel larg,
al populaþiilor sau mai elevat, al elitelor instruite – cuprindea concomitent
elemente de realpolitik ce þineau de o aspiraþie spre mai multã putere ºi dominare a politicilor mondiale, de culturã, interes naþional ºi ideologie politicã
suprapuse, într-o chintesenþã eterogenã.
Mai e de remarcat cã aceastã teorie se baza fundamental pe principiul
duºmanului, respectiv plasa întreaga evoluþie a umanitãþii pe seama existenþei unui duºman, iar tot constructul ºi progresul erau dependente de existenþa
acelui duºman. Lucrurile au putut fi construite în aceºti termeni în lumea de
pânã la prãbuºirea bipolarismului, însã nu a putut fi adecvatã ulterior modelelor post-sovietice. Un mecansim preconizat deja de Mihail Gorbaciov133,
care în Memoriile sale afirma – „am sã vã fac cel mai mare rãu, am sã vã las
fãrã duºmani“, provocând întregul sistem de gândire ºi coeziune, de ce nu, al
societãþii occidentale prin dispariþia duºmanului comun.
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Pascal Bruckner134 a fost ºi mai inspirat, atunci când a explicitat în detaliu,
câþiva ani dupã, o anumitã derutã ºi anarhie introdusã în sistem de dispariþia
duºmanului, atât în spaþiul guvernat ºi coordonat de URSS ideologic cât ºi
în spaþiul occidental, prin schimbarea majorã produsã în structura sistemului
internaþional – devenit uni-multipolar cu periferie anarhicã.135 În eseul
„Cum sã trãieºti fãrã duºmani?“, pornind de la afirmaþia lui Mihail Gorbaciov, a reuºit sã trateze lucrurile în cheia întrebãrilor reale în legãturã cu modul ºi criteriile de redefinire a sistemului în noul context. A fãcut-o, asumându-ºi anumite riscuri, atunci când Federaþia Rusã, succesoare la tratate a
fostei Uniuni Sovietice, cerea, în replicã la desfiinþarea Tratatului de la Varºovia, desfiinþarea NATO pe motiv cã nu mai are oponentul contra cãruia sã
se lupte.
În timp ce Francis Fukuyama clama Sfârºitul Istoriei136 ºi victoria definitivã a democraþiei liberale, a economiei de piaþã ºi a modelului occidental,
mersul mai departe al realitãþilor nu i-a dat dreptate ºi a arãtat cã, departe de
a se fi încheiat, istoria s-a relansat pe alte niveluri, cu actori de altã potenþã,
cu mecanisme ce au mers de la realpolitik-ul revizuit în care actori substatali au început sã-ºi facã simþitã prezenþa ºi impactul – cu rãzboaiele etnice
din spaþiul post-sovietic, din Iugoslavia ºi din periferiile sud-Asiatice ºi Africane – la post-modernismul unei construcþii europene din ce în ce mai solide, cu influneþe regionale majore, combinatã cu impactul globalizãrii, care
a redesenat actori ºi trenduri, toate culminând cu trecerea la epoca rãzboiului
global când actorul statal cu relevanþã globalã SUA s-a ciocnit cu actorul global în reþea137 ºi fãrã responsabilitãþi numit Terorismul global, la 11 septembrie 2001.
Dominique Moisi138 a preluat ideea Ciocnirii Civilizaþiilor lui Huntington,
a abandonat elementele controversate ºi nedemonstrate, inclusiv dialectica
din sânul acestei teorii, a pãstrat referinþa la istoria ciclicã ºi a mers mai departe la esenþã, identificând drept element unitar, drept firul roºu al ciclicitãþii, emoþiile. Într-adevãr, indiferent de modul de prezentare a lucrurilor
cãtre public, cãtre populaþie, evoluatã pas cu pas în istorie, mai sofisticatã ºi
mai exigentã cu conducãtorii ei, în fapt toate formele de explicaþie ºi principiile ce dominau în fiecare etapã modelul explicativ „cu duºmani“ cuprindea,
în fapt, referinþa, angajarea ºi utilizarea pe scarã largã a emoþiilor.
Abordarea e corectã ºi fãcutã pe multiple paliere, emoþiile fiind vinovate
de majoritatea proceselor de coagulare a grupurilor ºi societãþii umane,
cã e vorba de referinþe la adresa simbolurilor ºi a sentimentelor înglobate
în semnificatul simbolic – pe criteriile semioticii clasice – cã acestea provin
de la introspecþia valorilor religioase, ale popoarelor, naþiunilor, valorilor
ideologice sau etnice. Importanþa emoþiilor a fost relevatã de la Platon la
Hobbes, de la Kant la Hegel, din care ultimii au contrapus constant influenþa
conceptului clasic de pasiune noþiunii marxiste de interes de clasã, în explicarea mecanismelor care animã mulþimile, coaguleazã oamenii ºi-i duc spre
întreprinderi comune temerare, pe unii în rãzboi, pe alþii în revoluþii sau în
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rãsturnãri majore de situaþii, acolo unde raportul de forþe nu anunþa un asemenea deznodãmânt. De la ei, Stanley Hoffman139 de la Universitatea Harvard
ºi Pierre Hassner140 la Sorbona, independent, au relevat influenþa emoþiilor
în geopoliticã.
Dominique Moisi a lansat ideea elementului primordial, definitoriu al
coagulãrii ºi antrenãrii grupurilor largi de oameni pe baza emoþiilor accesate
de lideri, politicieni, ºefi de biserici, mai întâi în martie 2006, într-un proiect
„Ciocnirea emoþionalã a civilizaþiilor“141, apoi în articolul din Foreign
Affairs din ianuarie 2007 „The Clash of Emotions“142, ºi încheind cu cartea
eseu „Geopolitica Emoþiilor“ în 2010, un parcurs ce aratã ºi evoluþia ºi fasonarea pas cu pas a teoriei de bazã.
Fãrã a fi un inedit, utilizând elemente de psihologie, psihosociologie ºi
filosofie, lui Moisi îi revine meritul formulãrii teoriei privind mecanismul
de determinare al gesturilor relevante de cãtre grupuri mici, grupurilor
mari – naþiuni popoare – sau de societatea umanã în întregimea sa, ca urmare
a elementelor emoþionale relevante. Teza sa centralã aduce în discuþie faptul
cã emoþiile sunt cruciale în a înþelege natura ºi evoluþia lumii, fiind e cel
mai probabil ca mecansimul sã rãmânã astfel definit cât timp existã specia
umanã pe pãmânt.
Marele avantaj al teoriei lui Moisi este aceea cã el se suprapune perfect
pentru temele fundamentale ºi explicaþia formãrii conflictelor.
Astfel, între elementele definitorii ale conflictelor143 intrã una sau mai
multe pãrþi care îºi disputã elementele de putere – autoritate, resurse sau statut – care au resursele necesare ºi sunt gata sã le cheltuiascã pentru atingerea,
dobândirea obiectului disputei, ba chiar au voinþa ºi chiar o fac. Johan Galtung defineºte144, în varinta clasicã, un conflict drept triunghiul format din
contradiþie, atitudine ºi comportament, cu sublinierea directã a necesitãþii
existenþei resurselor, atitudinii dar ºi a voinþei, a comportamentului aferent
pentru a face trecerea de la un conflict latent sau potenþial la unul efectiv.
Componenta atitudinalã din modelul lui Galtung, respectiv trecerea de la contradicþie la conflict latent are incidenþã directã cu emoþiile grupului în cauzã, cele care genereazã atitudinile. Mai mult, trecerea explicitã la dimensiunea violenþei deschise presupune o susþinere majorã a leadership-ului dincolo de atitudine ºi face trecerea la comportamentul violent, respectiv la conflictul manifest ºi aici sprijinul emoþiilor fiind determinant.
Într-un alt model clasic, cel al escaladãrii ºi dezescaladãrii145, lucrurile
devin ºi mai clare atunci când vorbim despre etapa de salt de la contradicþii
la polarizare. Polarizarea se realizeazã de cãtre leadership ºi decidenþi pe
baza accesãrii emoþiilor populaþiei, pentru obþinerea susþinerii în cadrul conflictului latent sau a rãzboiului ce urmeazã. Emoþiile sunt cele ce asigurã
mobilizarea, angajarea deplinã a societãþii ºi pregãtirea alocãrii resurselor
pentru dobândirea elementului de putere dorit. Este tot un element direct al
impactului trecerii de la contradicþii la angajarea atitudinalã conflictualã a
grupurilor mari ale societãþii.
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Am vãzut mai sus rolul major al identitãþii în conflicte. Coagularea ºi pregãtirea grupului pentru conflict presupune polarizarea, mobilizarea forþelor
interne, ceea ce se traduce, în termenii identitãþii, de „întãrire a frontierelor“146. Aceastã frontierã separã grupul de exteriorul grupului ºi este semnul
de mobilizare vizibil. În cazul grupurilor antagonice, fireºte cã elementele în
discuþie se reflectã la nivel simbolic, simbolurile fiind asignate identitãþii interne a grupului, separã sacrul intern, binele ºi elementele ce trebuie apãrate,
de profanul extern, cu atât mai mult de identitatea inamicului, a duºmanului.
Fireºte cã atunci când intrãm în sfera conflictelor identitare, acolo unde
obiectul diferenþei ºi motivul conflictului este însãºi identitatea, avem manifestarea directã a naturii duale a identitãþii – mai întâi pentru crearea ºi delimitarea grupului, apoi pentru construirea caracteristicilor ce devin subiectul disputei împinsã în spaþiul violenþei. Aici simbolistica e mai puternicã,
elementele de coeziune a grupurilor mari mai vizibile, acolo unde etnia,
naþionalitatea, limba, religia, deci elemente obiective, joacã un rol major, ca
ºi simbolurile aferente. ªi emoþia e mult mai relevantã atunci când simbolurile sunt profanate, sunt desacralizate de inamic.
Mecanismele accesãrii emoþiilor sunt diverse ºi multiple. þine de inventivitatea liderilor, dar ºi de moda ºi resorturile epocii în a accesa elementele
potrivite pentru a determina emoþia care coaguleazã ºi angajeazã, miºcã
mecanismul spre violenþã sau, din contra, spre proiecte ºi viziuni creative,
spre construcþie nu distrugere. Însã emoþia, pasiunile, în forma clasicã, sunt
inseparabile de natura umanã ºi de mecanismele sociale, de determinarea
acþiunilor grupurilor mari.
Emoþiile introduc nota de iraþionalitate, de imprevizibil în orice acþiune
umanã, cã e vorba de dimensiunea individualã sau de cea colectivã. Iar iraþionalitatea poate duce, nu rareori, la violenþã. Moisi vorbeºte despre categoriile de emoþii ce genereazã reacþiile pur umane, afirmând cã „Frica împotriva speranþei, Speranþa împotriva umilinþei, umilinþa determinând reacþii
iraþionale sau chiar, câteodatã, ducând la violenþã – nimeni nu poate înþelege lumea în care trãim fãrã sã examineze emoþiile care ajutã la trasarea
ei“.147
Tot Moisi reuºeºte sã defineascã în mod creativ conflictul în perioada
post-Rãzboi Rece ºi aratã sursa ºi emoþiile fundamentale. Astfel, el aratã cã
dupã cãderea Zidului Berlinului ºi a bipolarismului, dupã încheierea Rãzboiului Rece ºi dispariþia duºmanului, procesul de globalizare a determinat
insecuritate ºi a ridicat în prim plan chestiunea identitãþii. Pusã între paranteze în perioada anterioarã, când ideologia era dominantã iar conflictul bipolar cu duºmanul conta în primul rând peste toate, punând sub obroc aspiraþiile naþionale, conflicte teritoriale ºi interetnice în interiorul blocurilor, identitatea a rãbufnit sub diferite forme la prãbuºirea uneia dintre superputeri,
atunci când imperativul menþinerii frontului unit s-a estompat sau a dispãrut cu totul. Conflictele interetnice ºi religioase, sectariene, în perioada postRãzboi Rece au avut asemenea mecanisme la bazã.
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Trecerea de la secolul ideologiei la cel al identitãþii este surprinsã de
Moisi, cu un accent specific pe emoþiile care devin mai importante ca oricând. De la ideologiile competitive construite în bipolarismul modelelor hiperpolitizate, cãderea în lupta pentru identitate cauzatã de o nevoie fundamentalã s-a fãcut aproape natural. Iar identitatea este profund legatã de încredere, un ingredient indispensabil atât pentru nevoile fundamentale identitare ale omului – identitatea personalã ºi identitatea de grup148 – iar încrederea sau lipsa de încredere este exprimatã prin emoþii, cu precãdere cele de
fricã, speranþã ºi umilinþã.149
Mai mult, multiplicarea actorilor ºi apariþia adversarului difuz ºi nonstatal, în paradigma „inamicul în cetate“, greu de identificat, greu de negociat cu el, mutarea conflictelor de la formatul „extern“, interstatal, la un inamic intern ºi difuz, neprecizat ºi indistinct, a accentuat insecuritatea, vulnerabilitatea ºi frica, drept emoþie fundamentalã asociatã. Deºi utilã în planul
menþinerii spiritului de conservare, frica multiplicatã pe perioade îndelungate, cu menþinerea unei percepþii exagerate a ameninþãrilor, creeazã schimbãri majore în psihicul individului ºi al grupului, determinând formule de
apãrare sau adaptare ce afecteazã echilibrul societãþii.
Încrederea de sine, în formã individualã sau colectivã, este mãsurabilã,
iar impactul e major, el accesând, de fapt, elementele emoþiilor fundamentale. Încrederea de sine ca persoanã sau grup este legatã indisolubil de identitatea clamatã, deoarece încrederea permite în primul rând capacitatea proiecþiei în viitor, capacitatea de a îndeplini capacitãþile individuale ºi colective. Încrederea se leagã astfel de speranþa de a atinge ºi valorifica la maximum disponibilitatea existentã, de a desena ºi realiza în realitate viziunea ºi
proiectele individuale sau ale grupului, iar încrederea este una dintre cele
mai importante ºi sãnãtoase componente ale mecansimului prezentat al devenirii grupurilor, individului ºi societãþii. Speranþa are ºi o relevanþã constructivã, e emoþie pozitivã ce poate cataliza resursele constructive ale persoanei sau grupului mare în discuþie.
Moisi descrie ºi identificã cele trei emoþii fundamentale care animã individul ºi societatea150, emoþii fundamentale care se desprind tocmai din
legãtura lor cu încrederea: umilinþa, frica ºi speranþa. El explicã emoþiile
primare, deºi acestea nu se regãsesc neapãrat în stare purã, ci existã întotdeauna la indivizi ºi grupuri amestecuri de emoþii. Astfel, frica nu este departe de speranþã, iar în spatele fricii apare umilinþa deseori, sau chiar în spatele speranþei.
Frica este lipsa de încredere, aduce grija prezentului ºi îi face pe oameni
sã aºtepte un viitor ºi mai periculos. Speranþa este, prin contrast, o expresie
a încrederii, bazându-se pe convingerea cã astãzi este mai bine decât ieri ºi
mâine va fi mai bine decât în prezent. Umilinþa se referã la încrederea rãnitã
a celor care au pierdut speranþa în viitor ºi pentru care lipsa de speranþã este
rezultatul greºelilor celorlalþi, care i-au tratat prost în trecut151. Contrastul
dintre trecutul idealizat ºi glorios ºi prezentul frustrant este prea mare, umilinþa prevaleazã.
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Speranþa înseamnã vreau, pot ºi o voi face. Umilinþa înseamnã cã nu voi
putea reuºi niciodatã din cauza celorlalþi, deci ar trebui sã încerc sã îi distrug
din moment ce nu pot sã mã alãtur lor. Vreau, dar nu pot deoarece nu îmi permit. Frica înseamnã cã sunt acolo, am, nu vreau sã dau sau sã permit celorlalþi, mã aºtept sã-mi facã ceva.152
Mãsurarea încrederii este posibilã din prisma percepþiilor. Încrederea naþionalã este mãsuratã prin indicatori precum nivelul de încredere a populaþiei în instituþii, autoritate ºi guvern, modele de cheltuieli ºi nivelul investiþiilor. În relaþiile internaþionale sau relaþiile dintre state putem discuta, ca
mãsuri sau nivele de încredere, despre numãrul ºi calitatea acordurilor între
cei doi actori.
Dacã emoþiile principale, fundamentale, sunt cele trei enunþate, ele sunt
cu adevãrat naturale, însã funcþionând într-un dozaj convenabil. Debalansarea relaþiei între emoþii duce la lucruri extrem de grave, la excese, la blocaje de gândire pragmaticã ºi la violenþã. Statele ºi guvernele ar trebui sã acþioneze raþional în sistem, pragmatismul ºi raþionalitatea fiind prezumate.
E ºi motivul pentru care democraþia creeazã mecanisme ºi instituþii care sã
tempereze indivizii decidenþi, pentru ca emoþiile sã nu influenþeze decisiv
situaþia.
Emoþiile au fost þinute la distanþã de spaþiul de decizie datoritã faptului cã
introduc un element de iraþionalitate suplimentarã într-o lume care este
deja într-o stare naturalã de dezordine. Dar chiar ºi statele sunt influenþate de
emoþiile indivizilor plasaþi în poziþii-cheie, în procesul decizional, precum ºi
ale diferitelor grupuri care încep sã manifeste o stare de emoþie comunã.
Faimoasa metaforã a lui Thomas Friedman privind globalizarea devine
cheia teoriei: „The world is flat“.153 Fenomenul a fãcut lumea mai pasionalã decât oricând ºi emoþiile devin indispensabile pentru a înþelege complexitatea lumii în care trãim. Amplificate de mass-media, emoþiile reflectã
ºi reacþioneazã la globalizare iar accesul rapid al media la evenimente, fuga
dupã audienþe ºi, deci emoþii, face ca unghiul, obiectivul camerei de filmat
ºi montajul, lupa prin care sunt privite realitãþile sã exacerbeze emoþiile, pentru cã emoþiile atrag oamenii, îi mobilizeazã ºi susþin financiar media.
Într-o lume globalizatã, lipsitã de limite ºi cenzurã din motive ideologice,
accesul la mass media ºi informaþii a devenit o constantã universalã. Întro lume transparentã, cei sãraci sau needucaþi ºi lipsiþi de drepturi devin conºtienþi de lumea celor bogaþi, în timp ce bogaþii au pierdut privilegiul de a
nega dreptul la aceste beneficii. Lumea aºa cum o ºtim a devenit ºi mai vulnerabilã, din ce în ce mai greu de gestionat.
În acest context, chiar ºi terorismul global personificat de Al-Qaeda, dupã
atacurile de la 11 septembrie, s-a dovedit a fi doar o etichetã care a uºurat
definirea ºi desemnarea inamicului mai degrabã decât identificarea acestuia
clarã. Critica conceptului rãzboiului global împotriva terorismului este
parþial corectã – motiv pentru care chiar ºi George W. Bush a renunþat la
acest termen în timpul celui de-al doilea mandat – de fapt aceastã formulare
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nu era doar o metodã de simplificare a modelului, în conformitate cu schimbãrile din epoca post-bipolarã, de tranziþie spre lumea globalizatã.
Acest proces de globalizare, complexitatea ameninþãrilor ºi schimbãrile în
natura inamicului, împreunã cu dispariþia ideologiilor ca un principiu de
coeziune, era afirmãrii individualitãþii, dupã cãderea imperiului comunist,
toate au condus la nevoia de a gãsi legãturi comunitare în identitãþi. A devenit din ce în ce mai important sã îþi afirmi individualitatea, iar coeziunea
necesarã a grupului a determinat accentuarea luptei pentru identitate.
Identitatea este definitã mai puþin de convingeri politice ºi idei decât de
percepþia esenþei noastre, câºtigatã din respectul primit din partea altora.
Emoþiile sunt oglinda noastrã. Ele sunt reciproce ºi aici intervin caracteristicile grupului. Este vorba de emoþii strâns legate între ele, dependente reciproc, care sunt esenþiale pentru înþelegerea lumii noastre de astãzi, dominatã
de identitate.
Frica, umilinþa ºi speranþa sunt ingrediente naturale vitale pentru fiinþa
umanã. Toate trei sunt importante pentru viaþã: teama – frica este necesarã
pentru supravieþuire, speranþa aprinde „motorul vieþii“, umilinþa, în doze
mici, poate stimula îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea cuiva, în cazul în care vine
de la cineva care ºtie mai bine ºi este un prieten sau o parte neinteresatã. Dar
umilinþa fãrã speranþã este distructivã ºi prea multã frica, prea multã umilinþã, fãrã suficientã speranþã constituie cea mai periculoasã dintre combinaþiile sociale, care duc la cea mai mare instabilitate ºi tensiune.

17. INFLUENÞA EXTREMISMULUI RELIGIOS ASUPRA
STABILITÃÞII ªI SECURITÃÞII SOCIETÃÞILOR DEMOCRATICE
DIN BALCANI*

I. Religia ºi conflictele

În mai toate religiile avem elemente de credinþã ce îndeamnã la pace,
la traiul în comun cu alte credinþe, la toleranþã ºi iertare. În principiu,
nu existã religii care sã propovãduiascã ura ºi conflictul:

————————

* Publicat ca ºi capitol într-o variantã în limba englezã sub titlul Influence of Religious Extremism
on the Stability and Security of Democratic Societies in the Balkans, în „Evolving Asymmetric Threats
in the Balkans“, NATO Science for Peace and Security Series. E: Human and Societal Dynamics, Vol.
85, coordonatori Sorin Butiri, Dusan Mihailoviæ, IOS Press, Amsterdam, 2011, ISSN 1874-6276, pp.
37-53; o secvenþã a fost publicatã anterior sub formã de articol sub titlul Geopolitica emoþiilor. Cum
devine religia sursã de conflict, Infosfera, Anul III, nr. 3/2011, ISSN 2065-3395, pp. 28-38. A fost
prezentatã în cadrul conferinþei internaþionale organizatã de Le Cercle des Balkans, 8-10 martie 2012,
Bucureºti, cu titlul „Influence of religious extremism on the stability and security of democratic
societies in the Balkans“; de asemenea a fost prezentatã în aceastã formã în cadrul Conferinþei NATO
„Intelligence Assesment on Asymetric Threats in the Balkans“, Advanced Research Workshop al
Science for Peace and Security Programme, 22-24 octombrie 2010, Belgrad.
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Iudeo-Creºtinism
„Îþi vei iubi aproapele precum pe tine însuþi“
Leviticus, 19:18
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Creºtinism
„În orice situaþie sã te comporþi cu cei din jurul tãu, aºa cum ai vrea sã se
comporte ei cu tine; asta este legea“ Iisus, Matei, 7:12

Unitarianism
„Afirmãm ºi promovãm respect pentru reþeaua existenþialã din care facem
cu toþii parte“ principiu Unitarian

Spiritualitate Nord Americanã
„Suntem în viaþã în mãsura în care Pãmântul este în viaþã“ ºeful de trib
Dan George
„Nu te aºtepta sã-þi trãieºti viaþa rãnind oameni ºi apoi sã îi înþelegi“ cultura Hopi
„Toate lucrurile ne sunt rude; ce facem oricui, ne facem nouã înºine. Totul
e unul singur“ Black Elk
Zoroastrianism
„Nu le face altora ceea ce þi se pare þie injurios“ – Shayast-na Shayast

Jainism
„Omul trebuie sã trateze toate creaturile din lume precum ar dori sã fie
tratat“ Mahavira, Sutrakritanga
„În ceea ce priveºte fericirea dar ºi suferinþa ta încearcã sã nu o impui
altora“ – Lord Mahavir, 24-th Tirthankara
Iudaism
„Nu îi face aproapelui tãu ceea ce þie þi se pare un lucru rãu. Acesta este
esenþa Torah; restul sunt doar comentarii“ – Hillel, Talmud, Shabbat 31a

Islamism
„Nici unul dintre voi nu crede cu adevãrat pânã nu îºi doreºte pentru alþii
ceea ce îºi doreºte pentru sine“ – profetul Mohamed, Hadith
Baha’i
„Nu împovãra nici un suflet cu o greutate pe care nu ai vrea sã o înduri tu
însuþi, ºi nu dori nimãnui lucruri pe care nu þi le-ai dori pentru tine.“
Baha’u’llah, Gleanings

Hinduism
„Aceasta este suma îndatoririlor: Nu le face altora ceea ce þie þi-ar produce durere“ Mahabharata 5:1517
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Budism
„Nu îi trata pe ceilalþi într-un mod pe care tu îl gãseºti greºit“ – Buddha,
Udana-Varga, 5.18
„Trebuie sã îþi doreºti fericirea altora precum þi-o doreºti ºi pe a ta“

Confucianism
O lume care însumeazã baza comportamentului corect ... iubire. Nu le
face altora ceea ce nu vrei sã þi se facã þie“ Confucius, Analecte 15:23

Taoism
„Priveºte câºtigul aproapelui tãu precum câºtigul tãu ºi pierderea lui precum pierderea ta“ – Lao Tzu, T’ai Shang Kan Ying Pien, 213-218
Sikhism
„ Sunt un strãin pentru nimeni; ºi nimeni nu este un strãin pentru mine.
Într-adevãr sunt prietenul tuturora.“ – Guru Granth Sahib, p.1299.

Yoruba africanã
„O persoanã care doreºte sã împungã o pasãre cu un bãþ ar trebui sã încerce acest lucru pe el însuºi pentru a simþi cât de mult doare“ – proverb

Shinto
„Inima persoanei din faþa ta este o oglindã. Acolo îþi poþi vedea propria ta
formã“
„Calea de aur este sã te împrieteneºti cu lumea întreagã ºi sã vezi întreaga
omenire precum membrii unei singure familii“ Mahatma Gandhi
„Este un scop înalt; dezvoltarea liberã ºi responsabilã a individului astfel
încât acesta sã foloseascã puterea liber ºi cu bunã voinþa în serviciul întregi
omeniri“Albert Eistein
1. Existã conflicte etnice ºi religioase?

În realitate, cu toþi ºtim cã existã trei principii ale puterii: autoritate,
resurse ºi prestigiu (sau status). Acestea nu sunt însã singurele tipuri iar conflictele pure nu existã în realitate. În aceastã privinþã putem spune cã un
conflict de autoritate este, în acelaºi timp, unul cu privire la accesul la resurse
dar ºi unul de prestigiu ºi cã o persoanã care are unul din elemente – autoritate, resurse sau prestigiu – le poate avea ºi pe celelalte cu uºurinþã.
Conflictele care au la bazã prestigiul ºi status-ul dau naºterelor celor mai
complicate conflicte datoritã puterii simbolice pe care o au fundamentele
conflictuale. Aici gãsim conflictele identitare, cele mai greu de rezolvat, în
special cele etnice sau religioase care aduc ºi alte elemente adãugate.
Unii ar putea spune cã aºa-numitele conflicte religioase sau etnice nu
existã ca atare. Chiar dacã acest principiu identitar este folosit pentru defini-
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rea pãrþilor ºi crearea conflictului, scopul nu are nimic de-a face cu identitatea – etnicã sau religioasã. El are de a face, în esenþã cu resursele sau cu autoritatea. Este adevãrat cã acestea sunt obiectivele de atins în cadrul oricãrui
conflict, dar nu putem exclude existenþa unor conflicte etnice sau religioase
odatã ce existã conflicte ºi crime care au loc doar pentru cã cei implicaþi sunt
de o anumitã etnie sau o religie diferitã.
Datoritã acestor factori, genocidurile care au avut loc în diferite locuri,
cunoscute sau necunoscute, nu putem scoate din calcul existenþa conflictelor
religioase sau etnice ºi tocmai aceste ramificaþii complicã cel mai mult situaþiile de conflict ºi procesul de soluþionare.
O altã dovadã este împãrþirea Ierusalimului ºi conflictul din Orientul Mijlociu unde Moscheea Al Aqsa ºi rãmãºiþele Templului Evreiesc sunt situate
pe aceeaºi bucatã de pãmânt, suprapuse una deasupra celeilalte. Aceastã
situaþie ridicã o mulþime de probleme atât în comunitatea musulmanã cât ºi
în cea evreiascã. Ca sã nu mai vorbim aici ºi de Ierusalimul creºtin ºi semnificaþia sa pentru aceastã religie.
2. Religia ºi conflictele:
identitatea puternicã ºi mijloacele de polarizare

Religia în sine nu este cauza vreunui conflict. Dar foarte des aceasta
este adusã în conflicte ºi utilizatã ca motivaþie pentru concentrarea ºi polarizarea comunitãþilor în cadrul unui rãzboi datoritã forþei ºi sentimentului de
apartenenþã pe care un concept precum religia îl poate aduce.
Existã actori importanþi, care sunt la cârma conflictului ºi asmut o comunitate împotriva celeilalte pe baza diferenþelor în ceea ce priveºte identitatea
religioasã.
Nu existã conflicte bune sau rele. Conflictul este legat intrinsec de umanitate, problema esenþialã fiind cea privitor de modul de rezolvare a conflictului: într-un mod violent sau liniºtit, folosind arme sau instituþii, norme, legi
ºi mecanisme informale de mediere ºi de soluþionare a confruntãrilor în
cadrul comunitãþilor.
Violenþa este o alegere. Nu existã niciun colectiv de persoane în care sã
nu gãsim elemente de violenþã, prin urmare, omenirea a creat violenþa legalã,
aplicatã în condiþii stricte de drept, respectând drepturile omului, prin armatã
ºi alte mecanisme de aplicare a legii – poliþia, jandarmeria, instituþiile de securitate.
Mecanismele care explicã ºi duc la derularea conflictelor se aflã în primul
rând ºi derivã din accesul la autoritate ca bazã a puterii sau pe acces la resurse.
A treia cauzã, sau mai bine zis componentã, aspect al puterii, este prestigiul
ºi puterea simbolicã. Aceasta este alimentatã de caracteristici profund umane
precum egoismul ºi lãcomia – ambele condamnate de toate religiile din lume; de fricã ºi neîncredere – utilizate în orice conflict în faza de polarizare,
în vederea obþinerii sprijinului populaþiei pentru rãzboiul care se plãnuieºte.
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Al treilea mecanism al conflictelor de status este cel simbolic, legat de
prestigiu; situaþia în care cineva, care are autoritate, convinge o altã persoanã
sã ia atitudine, creându-se astfel polarizarea ºi sprijinul publicului necesare
pentru a activa presiunea identitarã, nevoia de a o re-afirma sau de a-i apãra
existenþa de atacuri, de gesturi blasfemice, care meritã rãzbunare.
3. Radicalizarea în religie

Ce conduce oamenii religioºi sã devinã radicali ºi extremiºti, sã punã
la îndoialã învãþãmintele din cãrþile lor sfinte ºi sã concentreze asupra
discursurilor proorocilor mincinoºi, care predicã violenþa?
Rãspunsul cel mai la îndemânã, evident prin simplitate, chiar ºi în zilele
noastre, este sãrãcia, inegalitatea, lipsa ºanselor ºi a drepturilor, lipsa sentimentului de apartenenþã la o comunitate puternicã care sã dea asigurãri, ºi
lipsa resurselor necesare. Dar în cazul atacurilor de pe 11 septembrie 2001,
precum ºi în cadrul atentatelor de la Londra ºi Madrid, autorii nu au fost oameni sãraci recrutaþi în lagãrele de refugiaþi, ci tineri sãnãtoºi, bine educaþi,
cu studii în þãri occidentale sau cu profesori privaþi, complet integraþi în societatea britanicã, a doua sau a treia generaþie de imigranþi, respectiv din familii de imigranþi dar care s-au nãscut în vest. Au fost, de asemenea, exemple
de cetãþeni nãscuþi în SUA, Germania, Franþa, care proveneau din familii
complet integrate, care au zburat în Afganistan ºi Pakistan, în Somalia ºi în
alte locuri pentru a se alãtura organizaþiilor teroriste.
Un studiu realizat de Universitatea Cambridge, sub conducerea lui Mary
Sharpe, în închisori, cu sprijinul imamilor britanici special instruiþi pentru a
vorbi ºi intervieva teroriºtii sinucigaºi care au dat greº, a dovedit cã toate
ipotezele anterioare au fost relativ false sau supralicitate. Nu este vorba de
credinþã ºi moartea necredincioºilor. Nu este vorba despre ocuparea teritoriilor palestiniene sau arabe. Nu este vorba despre recompensa care a fost
oferitã în Liban, de exemplu, pentru familiile eroilor. Nu este nici mãcar vorba de statutul de „erou“ al Islamului. Toþi s-au dovedit a fi foarte pragmatici:
cea mai importantã motivaþie s-a dovedit a fi cele 72 de virgine care i-ar aºtepta la poarta Raiului pe martiri drept principal motiv invocat pentru a explica mecanismul trecerii la mãsuri radicale, care sã ia vieþi.
4. Este Islamismul o religie care favorizeazã
radicalizarea ºi gesturile extreme?

Rãspunsul evident ºi corect politic ar fi un NU categoric! Nu putem atribui terorismul ºi radicalismul Islamismului ca religie în totalitatea sa. Inchiziþia în Evul Mediu ºi rãzboaiele interconfesionale între catolici ºi protestanþi
în Europa, dar ºi luptele recente pentru credinþã în Irlanda de Nord au dovedi
cã nu este cazul; sub aspectul protecþiei religiei, au fost ascunse motive mult
mai pragmatice decât identitãþile naþionale, precum opþiunile politice sau ac-

GÂNDIRE STRATEGICÃ

231

cesul la putere ºi resurse. Acest lucru este valabil ºi în cazul Balcanilor de
Vest, în Bosnia-Herþegovina cât ºi în Kosovo.
Dar, în cazul Islamismului, unii ar putea spune cã existã motive care sã indice contrariul. Studiul a dovedit cã modul de viaþã oferit de religia islamicã
unui tânãr adolescent musulman creazã probleme în lumea contemporanã.
Tânãrul musulman nu are acces la orice informaþie cu privire la femei înainte
de a avea o soþie. Lipsa experienþei ºi presiunea asupra unui bãiat este exacerbatã de lipsa imaginilor, zâmbetelor ºi a contactului direct. Tânãrul musulman este aruncat în cãsãtorie fãrã sã ºtie nimic ºi fãrã sã fi câºtigat inima
unei femei, fãrã sã aprecieze o asemenea experienþã.
Aceast lucru afecteazã tânãrul musulman care se va gãsi în situaþia de a
avea o soþie fãrã experienþã la rândul ei, pe care pãrinþii sãi au ales-o pentru
el iar modul în care descoperã iubirea este neadecvat pentru sentimentele ºi
aºteptãrile sale. Mai târziu, dacã va avea mijloacele necesare, el va putea
alege o a doua soþie, dar îºi va dori întodeauna idealul pe care îl vede în mass
media sau sã se laude cu soþia sa altora. Aceste lucruri lipsesc din spiritualitatea islamicã ºi unii ar putea spune cã acest lucru dãuneazã unui tânãr musulman care ar putea fi uºor atras de promisiunea de a primi 72 de virgine în
Rai.
Adevãrata abordare islamicã din Coran vorbeºte însã despre faptul cã
fiecare musulman drept credincios ar putea primi aceastã rãsplatã în ceruri, cã Jihadul este lupta cu el însuºi ºi cu pãcatele sale ºi cã uciderea unui
om inocent nu îl va duce în ceruri, ci în Iad. Disputa cu privire la uciderea
soldaþilor pentru a proteja teritoriul sau la o reacþie împotriva unei nedreptãþi
nu a fost finalizatã la nivel dogmatic, dar teroriºtii sinucigaºi dintr-o mulþime
nu fac parte din învãþãmintele Islamului. Problema este cã percepþia ºi cunoºtiinþele teroriºtilor sinucigaºi care au eºuat ºi a teroriºtilor radicali islamici în general este în conformitate cu învãþãmintele imamilor radicali chiar
dacã în textul Coranului se menþioneazã cã acesta este cartea definitivã ºi nimeni nu poate adãuga nici mãcar o virgulã conþinutului sãu.

II. Geopolitica emoþiilor.
Cum devine religia sursa unui conflict

1. Globalizare, identitate ºi emoþii

Motto: „Emoþiile rãmân cruciale înþelegerii naturii ºi evoluþiei lumii ca întreg, ºi pare
probabil ca acest lucru sã fie valabil atât timp cât specia umanã va supravieþui.“
Dominique Moisi, „The Geopolitics of Emotion“

Statele ºi guvernele ar trebui sã acþioneze raþional. Emoþiile au fost þinute
la distanþã datoritã faptului cã introduc un element de iraþionalitate suplimentar într-o lume care este deja într-o stare naturalã de dezordine. Dar chiar ºi

232

IULIAN CHIFU

aceste state sunt influenþate de emoþiile indivizilor plasaþi în poziþii cheie, în
procesul decizional, ºi ale diferitelor grupuri.
În decursul istoriei, lumea a fost dominatã de emoþii în general, cele naturale individuale, ºi cele ale grupurilor, indiferent de modul în care acestea au
fost create ºi modelate. De la începutul sãu, procesul formãrii statelor s-a bazat pe douã elemente cheie: cucerirea ºi rãzbunarea. Pe lângã aceste elemente
au mai fost mândria ºi onoarea, valorile cavalerilor care au justificat prima
Ordine Mondialã. Rãzbunarea a fost mecanismul care dus la revoluþiile din
1789, iar Congresul de la Viena din 1815 a fost o înþelegere între imperii. Pasiunile naþionale s-au concretizat în perioada pânã în 1918, în timp ce conflictele ideologice au apãrut dupã 1917 ºi au caracterizat perioada pânã la cãderea Zidului Berlinului.
Dupã 1989, cãutarea identitãþii naþionale pentru popoare nesigure cu privire la identitatea, locul ºi perspectivele lor în lume a înlocuit ideologia ca
motor al istoriei. Drept consecinþã, emoþiile au început sã conteze ºi mai mult
într-o lume în care mass media joacã un rol foarte important. Emoþiile – fie
religioase, ideologice sau pur personale – au contat, desigur, întotdeauna.
Cele mai importante pentru zilele noastre sunt cele legate de încredere – care
este factorul definitoriu în ceea ce priveºte modul în care naþiunile ºi oamenii
abordeazã provocãrile cu care se confruntã, precum ºi modul în care aceºtia
se leagã unii de alþii.
Trei emoþii primare sunt strâns legate de încredere: frica, speranþa ºi umilinþa. Frica este lipsa de încredere ºi aduce grija prezentului ºi viitorului. Speranþa este, prin contrast, o expresie a încrederii, bazându-se pe convingerea
cã astãzi este mai bine decât ieri ºi mâine va fi mai bine decât în prezent. Umilirea celor care au pierdut speranþa în viitor sau au avut un comportament
inadecvat faþã de cel (cei) umilit (umiliþi). Contrastul dintre trecutul idealizat
ºi glorios ºi prezentul frustrant este prea mare, umilinþa prevaleazã.
Speranþa înseamnã vreau, pot ºi o voi face.
Umilirea înseamnã cã nu voi putea reuºi niciodatã din cauza celorlalþi,
deci ar trebui sã încerc sã îi distrug din moment ce nu pot sã mã alãtur lor.
Vreau dar nu pot deoarece nu îmi permit.
Frica înseamnã cã sunt acolo, am, nu vreau sã dau sau sã permit celorlalþi,
mã aºtept sã-mi facã ceva.
Cele trei emoþii exprimã nivelul de încredere în sine. Iar încrederea este
vitalã pentru naþiuni ºi civilizaþii ºi pentru indivizi deoarece permite proiectarea sinelui în viitor, pentru îndeplinirea sau chiar depãºirea capabilitãþilor.
Mãsurarea încrederii este posibilã, din prisma percepþiilor. Încrederea naþionalã este mãsuratã prin indicatori precum nivelul de încredere a populaþiei
în instituþii, autoritate ºi guvern, modele de cheltuieli ºi nivelul investiþiilor.
Rata natalitãþii ar putea fi un indicator, dar este mult mai complexã ºi înºelãtoare deoarece ar putea fi ºi alte mecanisme decât încrederea care ar putea
avea o influenþã asupra sa. În relaþiile internaþionale sau relaþiile dintre state
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putem discuta, ca mãsuri sau nivele de încredere, despre numãrul ºi calitatea
acordurilor între cei doi actori.
Mixul de emoþii, nu emoþii pure. Emoþiile exprimate de un individ sau
un grup nu sunt pure, ci mai mult un amestec de emoþii. În plus, evenimentele ºi crizele ar putea determina schimbãri în emoþii, deoarece teama nu
este niciodatã departe de speranþã ºi, mai mult, teama este foarte aproape de
umilinþã, care ar putea fi, de asemenea, în anumite circumstanþe, un element
de sprijin pentru speranþã.
Predecesorii ºi susþinãtorii teoriei emoþiei implicatã în relaþiile internaþionale încep cu Platon ºi Hobbes, pânã la Kant ºi Hegel. De exemplu, filosofii au subliniat importanþa ºi influenþa emoþiilor ºi conceptul clasic de pasiune, spre deosebire de noþiunea de interes de clasã marxist. Influenþa emoþiilor pe plan geopolitic a fost prezentatã de Raymond Aron, Stanley Hoffmann de la Harvard ºi Pierre Hassner de la Paris ºi cartea cea mai cuprinzãtoare a fost scrisã de Dominique Moisi, dupã eseul sãu de politicã externã
asupra „Geopolitica emoþilor“.
Globalizarea, identitatea ºi emoþiile.
Un mecanism pentru conflictele contemporane

Faimoasa metaforã a lui Thomas Friedman privind globalizarea devine
cheia teoriei: „Globalizarea poate sã fi aplatizat lumea!“. Fenomenul a fãcut
lumea mai pasionalã decât oricând ºi emoþiile devin indispensabile pentru a
înþelege complexitatea lumii în care trãim. Amplificate de mass-media, emoþiile reflectã ºi reacþioneazã la globalizare (care este în mod greºit identificatã cu americanizarea, datoritã perioadei în care am perceput procesul, chiar
dacã Rãzboiul Rece a fost perioada când, pe baza de ideologii, cele douã
blocuri au devenit cu adevãrat globale ºi integrarea a devenit realitate).
Dupã Rãzboiul Rece, globalizarea fãrã un fundament ideologic ºi echilibrul terorii – care menþine coeziunea ºi ordinea bazatã pe capacitatea reciprocã de distrugere – a dus la insecuritate ºi a pus problema identitãþii, deoarece obiectivul superior de apãrare a ideologiei ºi ameninþarea inamicului a
dispãrut ºi cele douã sisteme contradictorii au dispãrut cu totul. Întrebarea
„cine suntem ºi care este locul ºi rolul nostru“ a devenit mai proeminentã din
nou ºi într-o lume în continuã schimbare, fãrã frontiere, întrebarea în sine a
devenit mai relevantã. Acest lucru a determinat cãutarea unor noi principii ºi
identitãþi – cele naturale, genuine, spre deosebire de cele construite – ºi reconsiderarea tuturor tipurilor de identitãþi, toate strâns legate de încredere ºi
emoþii, în special cele de frica, speranþã ºi umilinþã.
Într-o lume globalizatã, lipsitã de limite ºi cenzurã din motive ideologice, accesul la mass-media ºi informaþii a devenit un atribut constant ºi,
foarte curând, Occidentul nu va mai pãstra monopolul asupra mass-mediei.
Într-o lume transparentã, cei sãraci sau ne-educaþi ºi lipsiþi de drepturi devin
conºtienþi de lumea celor bogaþi, care au pierdut privilegiul de a nega dreptul
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la aceste beneficii. Vestul a devenit ºi mai vulnerabil iar lumea din ce în ce
mai greu de gestionat.
Inamicul în timpul Rãzboiului Rece a fost unul singur, uºor de identificat,
analizat ºi descurajat. În aceastã lume complexã post modernã, natura difuzã,
fluidã a inamicului – care poate fi în acelaºi timp partener, prieten sau competitor, sau actor non-statal, transformând un conflict extern ºi cu o limitã
clarã într-unul intern, în care inamicul se gãseºte în rândul cetãþenilor –
creând ameninþarea teroristã invizibilã, cu un grad ridicat de incertitudine,
nesiguranþã, vulnerabilitatea ºi, în cele din urmã, fricã.
În acest context, chiar ºi terorismul global personificat de Al-Qaeda dupã
atacurile de pe 11 septembrie s-a dovedit a fi doar o etichetã care a uºurat
definirea ºi desemnarea inamicului, mai degrabã decât identificarea acestuia
clarã. În cazul în care critica conceptului Rãzboiului Global împotriva terorismului este parþial corectã – motiv pentru care chiar ºi George W Bush a
renunþat la acest termen în timpul celui de-al doilea mandat – de fapt aceasta
era doar o metodã de simplificare a modelului în conformitate cu schimbãrile
din epoca post-globalã.
Acest proces de globalizare, complexitatea ameninþãrilor ºi schimbãrile în
natura inamicului, împreunã cu dispariþia ideologiilor ca un principiu de coeziune, era afirmãrii individualitãþii, dupã cãderea imperiului comunist, toate
au condus la nevoia de a gãsi legãturi comunitare în identitãþi. A devenit din
ce în ce mai important sã îþi afirmi individualitatea, iar coeziunea necesarã a
grupului a dus la o lupta pentru identitate.
Identitatea este definitã mai puþin de convingeri politice ºi idei decât de
percepþia esenþei noastre, câºtigatã din respectul primit din partea altora.
Emoþiile sunt oglinda noastrã. Ele sunt reciproce ºi aici intervin caracteristicile grupului. O femeie musulmanã modernã bine educatã alege sã poarte o
eºarfã în Occident datoritã nevoii de a fi perceputã într-un anumit fel în ochii
grupului din care face parte, din nevoia de a aparþine unui astfel de grup /
comunitate, din nevoia de identitate. Deci, este vorba de emoþii strâns legate
între ele, dependente reciproc, care sunt esenþiale pentru înþelegerea lumii
noastre dominate de identitate.
Frica, umilinþa ºi speranþa sunt ingrediente naturale vitale pentru fiinþa
umanã, în timp ce sãnãtãtea vine printr-un un echilibru între ele. Speranþa ºi
teama sunt foarte importante, dupã cum a arãtat filozoful olandez Spinoza,
pentru relaþia cu incertitudinea asupra a ceea ce va aduce viitorul. Dar toate
trei sunt importante pentru viaþã: teama-frica este necesarã pentru supravieþuire; speranþa aprinde „motorul vieþii“; umilinþa, în doze mici, poate stimula
îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea cuiva, în cazul în care vine de la cineva care ºtie
mai bine ºi este un prieten sau o parte neinteresatã. Dar umilinþa fãrã speranþã este distructivã, iar prea multã frica, prea multã umilinþã, fãrã suficientã
speranþã constituie cea mai periculoasã dintre combinaþiile sociale, care duc
la cea mai mare instabilitate ºi tensiune.

2. Identitate ºi conflict

GÂNDIRE STRATEGICÃ

235

Identitatea joacã un rol vital în conflictele sociale, în general, pentru cã
este un element cheie pentru modul în care indivizii ºi colectivitãþile vãd ºi
îºi înþeleg rolul în conflict. Identitãþile delimiteazã cine suntem „noi“ de cine
sunt „ei“, mobilizând indivizi ºi colectivitãþi, oferind legitimitate ºi justificare pentru aspiraþiile individuale ºi de grup. Dar cel mai important, identitãþile sunt ele însele motive pentru conflicte ºi lupta socialã.
Conflictele identitare sunt printre cele complicate ºi dificile de rezolvat
datoritã caracterului simbolic ºi atributelor emoþionale ale prestigiului ºi statutul pe care oamenii au tendinþa de a le atribui propriei persoane sau grupului din care fac parte.
Identitãþile capãtã semnificaþie, sens ºi valoarea în contexte specifice ºi
culturile ajutã oamenii sã înþeleagã cine sunt ei ca indivizi, ca ocupanþii ai
unor roluri speciale, ca membri ai grupurilor specifice. Existã douã tipuri de
identitãþi, personale sau de auto-identitate – concentrându-se pe sentimentul
individului de a fi o persoanã unicã autonomã – ºi de grup, sau a identitãþii
sociale, care se referã la aspectele legate de imaginea cuiva, care derivã din
apartenenþa la un grup.
Conflicte identitare individuale

Existã trei teorii care abordeazã diferite aspecte ale proceselor de identificare ºi implicaþiile lor asupra relaþiilor sociale ºi conflicte sociale: în primul
rând, identitãþile sociale sunt proiecte, sentimente narative care integreazã
simboluri din trecut, prezent ºi viitor, create din interacþiunile sociale. Ele
umplu nevoia de conºtientizare a rolului pe care o persoanã îl are, scopul în
viaþa socialã. A doua se referã la comparaþia socialã, legatã de modul în care
identitãþile se formeazã ºi se construiesc, modul în care grupurile recurg la
asemãnãri ºi deosebiri în a gestiona implicaþiile sociale ºi consecinþele unor
categorii specifice, modul în care indivizii negociazã, reconstituirea ºi reprezentarea identitãþii prin vorbe ºi interacþiunile sociale. Ce-a de-a treia perspectivã se concentreazã pe probleme de preeminenþã. Când ºi cum identitãþile devin semnificative pentru indivizi ºi colectivitãþi, modul în care indivizii gestioneazã intersecþia mai multor identitãþi ºi modul în care aceºtia negociezã limitele ºi graniþele din categoriile de identitate.
La nivel academic, în literatura de specialitate, se discutã o serie de implicaþii ale impactului identitãþii în conflicte. În primul rând, roluri sociale de
identitate, ca urmare a necesitãþii de a se înþelege pe sine, pe baza apartenenþei la un grup. În al doilea rând, problemele individuale de identitate în conflict, prin concepte ca nevoi, sensul de sine, identitatea ºi imaginea publicã a
fiecãrui individ. Când interacþiunile nu rãspund nevoilor de identitate apar
probleme care sfideazã, diminueazã sau ameninþã identitatea. Oamenii ar putea face sacrificii uriaºe privind chestiunile de fond pentru a restabili un sentiment pozitiv de sine.
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Identitatea grupului, identitatea socialã

Mutarea accentului cãtre identitatea de grup sau socialã – existã foarte
multã literaturã de specialitate care discutã comportamentul uman în colectivitãþi de la potenþialul schimbãrilor sociale la capacitatea devastatoare pe
care o pot avea conflictele de aceastã facturã. Subiectele includ etnocentrism, percepþia selectivã, eroare de atribuire, utilizarea de identitãþi colective
pentru a justifica discriminarea ºi inegalitatea, polarizare, imaginarea duºmanului ºi genocidul. Conflictul în cadrul grupului datorat identitãþii sociale,
sau conflictului identitar, se explicã prin încercarea colectivã de a crea, a defini, dezvolta ºi proteja identitãþile sociale cheie ºi de a satisface nevoile de
identitate.
Nevoile umane de bazã legate de identitate sunt nevoi esenþiale, universale ºi non-negociabile. În înþelegerea conflictelor violente sociale sunt implicate trei dintre aceste nevoi: dezvoltarea personalã, siguranþa, precum ºi
recunoaºterea substanþei ºi caracteristicilor specifice identitãþii. Atunci când
sistemul de stat nu satisface nevoile de identitate apar lupte etno-naþionale.
Deoarece aceste nevoi de bazã sunt universale ºi imuabile, oamenii vor face
aproape orice pentru a le satisface. În plus, în cazul în care la baza conflictelor se aflã negarea uneia din aceste nevoi, metodele tradiþionale de soluþionare a conflictului adesea eºueazã.
La nivelul identitãþilor colective ºi de grup, nevoile de bazã includ:
– capacitatea de a dezvolta o identitate colectivã;
– recunoºterea acestei identitãþi de cãtre alþii ºi accesul echitabil la sistem
ºi la structurile de sprijin;
– definirea condiþiilor care sã permitã realizarea ºi construirea identitãþii.
În cazul în care statul nu a reuºit sã satisfacã nevoile colective sociale ale
cetãþenilor, inegalitatea duce la frustrare, fragmentare, lipsa de legitimitate a
sistemului ºi, în cele din urmã, la conflict. Este în interesul statului de a avea
cât mai mult posibil identitatea susþinutã ºi reprezentatã, deoarece aceasta
este un combustibil important pentru coeziunea societalã. Anomia unei societãþi indistinct formate de cãtre persoane fizice care nu sunt organizate în
mai multe grupuri sociale ºi colectivitãþi, în ciuda unei conduceri puternice
ºi autocratice, duce la riscul apariþiei anarhiei ºi la existenþa unui stat eºuat.
Politizarea identitãþii

Teoriile conflictelor identitare dau mai multe detalii cu privire la modul în
care acþiunea comunitãþii este mobilizatã prin intermediul unei identitãþii colective pentru scopuri politice. Mobilizarea categoriilor de identitate este un
element cheie pentru a explica politizarea identitãþii ºi interacþiunile dintre
identitãþile ºi contextele ce dau naºtere conflictului. Existã trei tipuri de asumare a unei identitãþi colective: identitatea este definitã ºi aleasã de cãtre
persoane sau grupuri, impusã de cei din poziþii de autoritate sau constituitã
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prin interacþiunile sociale. Acest lucru atrage diferite cãi ºi roluri ale identitãþii în conflicte.
Angajamentul ºi puterea legatã de identitate sunt adesea folosite de politicieni în mai multe moduri: în primul rând, în procese ºi mecanisme care formeazã ºi definesc „noutatea“, „renaºterea“ sau „redescoperirea“ identitãþii
sociale; al doilea, de a crea identitãþi diferite ºi de a contribui la apariþia
ºi/sau escaladarea conflictelor sociale ºi a treia – mobilizarea sau crearea, cu
ajutorul conflictului, unei noi identitãþi sociale. Dar toþi teoreticienii au fost
obligaþi sã recunoascã faptul cã identitãþile diferenþiate nu ar putea conduce
la conflicte în absenþa resurselor.
Mecanismele de politizare a identitãþilor sunt alimentate de agravarea
problemelor identitare, atunci când se referã la incertitudine economicã ºi socialã, care oferã posibilitatea de a pune la îndoialã legitimitatea ºi credibilitatea instituþiilor sociale dominante atunci când existã sãrãcie relativã, atunci
când securitatea este în joc din cauza unui grup cu identitate colectivã (cazuri
de rromi). Politizarea intervine în situaþii de identitãþi puternice ºi durabile
cultural, cu fundaþii solide, unde este uºor sã se mobilizeze colectivitãþii, precum ºi în comunitãþile care simt cã au mult de pierdut. ªi violenþa a devenit
din ce în ce mai posibilã atunci când aceasta este uºor de aplicat pentru cei
care utilizeazã politizarea identitãþilor pentru a arata unei comunitãþi cã
recunoaºterea unei alteia îi pune în pericol propria-i identitate.
Teoria identitãþii sociale ºi categorisirea

Social Identity Theory – SIT elaboratã de Henri Tajfel în 1981, analizeazã
aspecte ale conflictelor între grupuri. Studiul se bazeazã pe felul în care problemele identitare ºi nevoile schimbã competiþia, conflictele ºi societatea din
care face parte grupul.
Comparaþia care duce la o situaþie nesigurã pentru un grup sau la o percepþie de sine negativã poate duce la strategii pentru creºterea valorii grupului. Aceste modele de situaþii dificile existente alimenteazã revizionismul
status quo-ului. Atunci când acest lucru duce la presiuni pentru a schimba
structura generalã în sine, în încercarea de a se muta într-o poziþie ca un grup
dominant sau mai apreciatã, conflictul poate apãrea în cazul în care grupul
dominant sau fostul grup dominant vede acest lucru ca pe un pericol pentru
statutul sãu.
Identitãþile sunt instabile ºi volatile în cazurile statelor slabe, sau în cazuri
de state cu un nivel scãzut al coeziunii sociale ºi colectivitãþilor. În colectivitãþi democratice moderne, cu soluþii la problemele de identitate ºi recunoaºtere a unitãþii diversitãþii societãþii, identitãþile mai fixe ºi stabile sunt mai
utile pentru menþinerea continuitãþii în timp. Aici provocãrile provin din imigraþie ºi impactul noilor identitãþi în raport cu societatea, din schimbãri care
nu sunt recunoscute ºi gestionate sau sunt neaºteptate ºi mai puþin observate
ºi ale cãror rezultate iau prin surprindere conducerea.
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III. Religia ºi conflictele. Între Eden ºi Armageddon.
Violenþa motivatã religios

Rolul religiei într-un conflict poate avea mecanisme ºi raþiuni diverse. În
primul rând, conflictele identitare sunt o parte importantã a conflictelor
legate de prestigiu ºi de status ºi o categorie foarte importantã de principii
identitare o reprezintã cele legate de identitatea religioasã. Deci avem de a
face cu o varietate ºi complexitate de conflicte identitare care sã ne ajute sã
elaborãm o serie de mecanisme ºi instrumente pentru a gestiona astfel de
conflicte – legate de apariþie, transformarea lor în conflicte violente, soluþionarea lor.
Dar existã, de asemenea, elemente speciale introduse de sentimentul religios ºi de viaþa religioasã, care introduc o complexitate ce creazã noi mecanisme ºi modalitãþi pentru a da naºtere unui conflict violent, elemente legate
exclusiv de religie. În plus, într-un anumit sens, religia în sine poate introduce alte forme specifice de conflict, utilizând religia pentru a explica sau
întãri coeziunea ºi polarizarea, dar totodatã având drept mecanisme ce genereazã conflictele accesul la autoritate ºi resursele drept generatoare ale mecanismului real pentru acele conflicte.
Pe mãsurã ce religia devine mai importantã în viaþa a sute de milioane de
oameni, acest tip de angajament consacrã ºi genereazã o putere importantã
care este atractivã pentru acei actori care au jucat acest joc. Vine de asemenea cu resurse importante – a se vedea, de exemplu, mormonii, de asemenea,
ºi Biserica Catolicã. Aºa cum am putut vedea mai sus, toate religiile laudã
înþelegerea, toleranþa ºi iubirea, prin urmare, pacea ºi coexistenþa. Pe de altã
parte, îndeplinirea experienþei religioase cere pace ºi liniºte, cadru propice
care oferã condiþii pentru introspecþie ºi meditaþie.
Dar experienþa religioasã este perceputã diferit de o gamã mai largã de
credincioºi, pentru care ritualurile umplu distanþa dintre ceea ce percepe
acest public de credincioºi ºi semnificaþia realã, pentru elite, a sentimentelor
religioase. Aici credinþa este înlocuitã cu încredere necriticã în lideri religioºi sau lideri pseudo-religioºi; astfel, de exemplu, discursul unui Ayatollah
sau altul a devenit mai important decât spiritul ºi substanþa din Coran sau
Biblie.
Agenda în legãturã cu tema ce leagã religia de conflict trebuie sã înceapã
cu legitimitatea conduitei unui credincios, sau apãrãtor al credinþei iar teoria despre „rãzboiul just“ este extrem de importantã în fiecare religie în
parte. Este vorba despre etica ºi directivele spirituale care discutã faptul cã
rãzboiul este uneori necesar ºi alegerea de a purta sau nu un rãzboi. Interzicerea rãzboiului ºi preamãrirea vieþii ar putea duce la interzicerea vânzãrii
de arme mortale la budiºti ºi evrei. Apoi, existã o culturã a obligaþiei de a
face rãzboi în legitimã apãrare ºi cultura rãzbunãrii, în unele religii. Alte
principii spirituale sunt dragostea neþãrmuritã în creºtinism ºi metta în bu-
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dism. Deci existã o listã a practicilor etice, experienþelor spirituale, legilor ºi
codurilor care sunt inerente vieþii religioase, care sunt abandonate atunci
când dezbatem despre rãzboiul just, cu atât mai mult când rãzboiul devine
realitate.
Miturile ºi simbolismul sunt alte douã dintre cauzele „pure“ ale conflictelor religioase, în sensul cã motivaþiile din spatele conflictelor legate de
aceste principii nu þin de mecanismele accesului la putere sau resurse din
cadrul angajamentului religios ºi nici nu sunt parte legatã de componenta
identitarã generatã de sentimentele religioase, ci sunt motive instrinsec legate de caracteristicile religiei însãºi. Într-unul din cazuri este vorba de punerea la îndoialã a credinþei prin atacarea, contestarea sau modificarea poveºtilor care constituie miturile fondatoare ale religiei în cauzã. Acest lucru
ar putea veni din partea religiilor concurente sau, cel mai adesea, din partea
diferitelor secte ºi componente ale aceleaºi religii. În celãlalt caz este vorba
despre gesturi care sfideazã sau marcheazã voit lipsa de respect sau chiar
despre gesturi sau acþiuni destructive în ceea ce priveºte simbolurile externe
sau persoanele importante pentru religia respectivã precum monumente,
biserici sau lãcaºuri de cult ºi venerare în cadrul religiei respectiv lideri ai
cultului ºi religiei.
Aºa cum am subliniat mai sus, oamenii nu gândesc în termenii credinþelor
bilice pe care le reprezintã, chiar dacã motivul pretins al conflictelor violente este chiar apãrarea religiei întemeiatã pe cartea sfântã ale cãrei poveþe
sunt astfel ignorate. Dar în zona conflictelor religioase suntem interesaþi sã
vedem cum, când ºi de ce violenþa este generatã chiar de oameni credincioºi ºi dincolo de conþinutul ºi sensul identitar din cadrul principiului de
coeziune religioasã al unui grup, care a fost deja explicat în capitolul anterior.
Conflictul violent ce are la bazã motive religioase poate fi abordat prin
intermediul dezbaterilor despre „rãzboiul just“ – care conþin etica ºi standardele globale ale religiei de raportare la rãzboi ºi modul de depãºire a opoziþiei faþã de acesta, care e prezentã în toate religiile. Evocând standarde, valorile ºi comportamente împãrtãºite la scarã universalã reprezintã o
agendã bunã pentru menþinerea ºi revenirea la pace dar de fapt, prin punerea
în prim plan a exemplelor obiºnuite de societãþi multi-religioase ce coexistentã nu putem ignora complet specificul cultural sau caracterul unic al
exprimãrii religioase. Rezultatul este identificarea ºi utilizarea preventivã a
specificului religios, tradiþiilor ºi practicilor care porpovãduiesc pacea ºi toleranþa în fiecare religie în parte.
Din pãcate, graþie acestui mod de abordare preventivã ºi pro-activã, violenþa de sorginte religioasã este mult mai puþin prezentã în viaþa realã decât
violenþa din lume justificatã prin recursul la prevederile ºi tradiþiile religiilor. Fenomenele conºtiinþei ºi angajamentului religios pot fi utilizate în
procesul de polarizare într-un conflict, dar, de asemenea, ar putea alimenta
motoarele violenþei prin chiar percepte ale religiei în sine.
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Alte resorturi ale impactului dintre religie ºi conflict pot fi obþinute prin
utilizarea abordãrilor religiilor faþã de rãzboi ºi pace, coexistenþa interreligioasã ºi prin încercarea de a interpreta soluþionarea conflictelor drept o experienþã religioasã în sine. Acest lucru a dezvoltat, de asemenea, un anumit
domeniu al comunicãrii trans-culturale legate de dialogul interconfesional, în vederea adaptãrii relaþiilor pre-existente între religii – excomunicarea
reciprocã, rãzboaiele religioase istorice ºi procedurile de deochere ºi blestem
al duºmanului, ritualuri care afecteazã valorile sau simbolurile altor religii.
Religia este inclusã în ciclurile violenþei, care sunt alimentate de noþiunile de identitate ºi diferenþã. Dar conflictul religios ar putea fi ºi produsul
disonanþei cognitive între reprezentanþii diferitelor religii sau credinþe care
coexistã în acelaºi loc ºi care sunt angajate în lupta dintre convingerile,
comportamente ºi condiþiile de mediu aºa cum sunt ºi cum ar trebui sã fie.
Ura veche, cu rãdãcini istorice, se poate adãuga aºa cum poate sã intervinã
ºi tentaþia de a ierarhiza diferitele religii – care-i mai justã, care-i calea corectã, care duce mai aproape de Dumnezeu, care are caracteristicile de sofisticare suficient de importante pentru a produce sentimentul religios cel mai
puternic ºi coeziv, sau legãtura cea mai strânsã a individului cu religia în
cauzã.
Sursele conflictelor ar putea apãrea, de asemenea, din angajamentele
normative ale grupurilor în cauzã în funcþie de modul cum sunt ele reflectate
sau apreciate de religiile concurente în acelaºi spaþiu. Noþiunile de puritate
în cadrul grupului ºi vicii în afara grupului ar putea fi adãugate, cum este
cazul pentru naraþiunile mitice, logica acþiunii ºi modele de diferenþe între
grupuri care se regãsesc incluse în învãþãturile religiei. Practic toate elementele unei religii care au trecut la viaþa realã sau elementele, comportamentele,
simbolurile legate de ordine ºi limitãrile care sunt legate de prevederile religioase ar putea reprezenta motive pentru conflictele de tip religios, atunci
când tind sã separe regulile, normele, comportamentele sau stilul de viaþã al
indivizilor între sacru ºi profan sau când fac referire la încãlcarea ordinii
morale sau cosmice vitalã unui mit al religiilor ce se întâlnesc ºi care duc în
aceste poveºti la conflicte.
Extremismul religios ºi conflictele

În aceastã privinþã, existã o mulþime de exemple de extremism alimentat
pe aceste baze. Extremiºtii se luptã sã-ºi pãstreze identitatea de grup ºi aduc
aminte de modul în care îºi închipuie sau percep religia ei înºiºi (sau sunt
conduºi de predicatori falºi care au aceeaºi interpretare extremã a religiei).
Aceastã luptã cosmicã între forþele rãului ºi ale binelui este recurentã în conflictele religioase ºi acþiunile lor violente ºi reprezintã, conform lor, rãspunsurile necesare la adresa celor contra cãrora luptã – fapt care este, de asemenea, un rezultat al unei judecãþi de valoare extremistã ºi nu rezultatul unei
evaluãri obiective.
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În aceastã situaþie, pentru bin Laden, Jihadul este „lupta împotriva forþelor
nedrepte ºi viciate“; Hamas vede eliberarea Kuweitului în 1991 ca fiind „un
atac direct asupra întregii civilizaþiei islamice“, care reprezintã „un alt episod
al luptei între bine ºi rãu; în timp ce Mohammad Sidique Khan, responsabil
pentru atentatele de la Londra din 7 iulie 2005, a proclamat cã este un soldat
„în lupta împotriva guvernului responsabil pentru atrocitãþile comise împotriva poporului sãu“, prin poporul sãu înþelegându-se „nu tot Islamul, ci numai musulmanii care împãrtãºesc identitãtea sa politico-religioasã“, în sensul felului lui de a vedea Islamului. Din aceastã perspectivã, orice crimã ar
putea fi scuzatã, fãrã nici o mãsurã raþionalã, un argument sau o explicaþie
obiectivã.
Nu existã nici o religie extremistã în esenþã ºi, în acelaºi timp, nici o
religie nu ar putea fi lipsitã de interpretãri extreme. Este vorba despre crearea
valorilor antagonice de bine ºi rãu, virtuþi ºi vicii ºi apoi atribuirea acestor
valori grupurilor – proprii ºi externe. Aceast proces se numeºte „axiologia
colectivã a identitãþii“, definit prin simplificarea generalitãþii colective la o
singurã caracteristicã esenþialã pentru întregul grup. De exemplu, aderentul
la interpretarea fundamentalistã a religiei tinde sã se bazeze pe un nivel ridicat de generalitãþi colective. Aceastã dependenþã este evidentã în naraþiunile
comune în cadrul grupurilor care sunt asociate cu tradiþii de luptã apocaliptice împotriva forþelor rãului.
Excesele merg ºi mai departe, cu angajamentele la nivelul valorilor, care
se extind pânã la nivelul stabilirii acþiunilor care ar trebui sã fie interzise
ºi celor care ar trebui sã fie obligatorii. Mai mult, în conflictele religioase,
actele de rãzbunare sunt legate de promisiunile de glorie spiritualã, intrarea în cele mai sfinte zone ale spiritualitãþii asociate religiei în cauzã, care
sunt rezervate pentru personalitãþile sacre, iniþiate, în paralel cu demonizarea inamicului, dezumanizarea sa – care permite ulterior actul de crimã.
Acesta este modul în care acþioneazã cei care, de exemplu, prezintã Jihadul
ca pe o luptã împotriva necredincioºilor, adicã adepþi ai altor religii sau alte
ramuri sau secte din aceleaºi religii ºi nu potrivit semnificaþiei din Coran, de
a te lupta cu tine însuþi ºi cu impuritãþile ºi pãcatele tale.
Soluþiile pentru aceste tipuri de conflicte includ explicaþia din cãrþile
sfinte ºi semnificaþia realã a perceptelor religioase, care nu sunt cunoscute
de credincioºii de rând ci doar de liderii religioºi, încurajarea unei atitudini
moderate ºi democratizarea unei pãrþi dintre adepþii Islamului, pentru a
crea termen de comparaþie. Religiozitatea nu trebuie sã se exprime prin antagonism cu o altã credinþã – ºi cãrþile sfinte nu pretind acest lucru, dupã cum
am putut vedea –, ci prin comportamentul uman faþã de toate fiinþele vii.
Umanizarea inamicului este, de asemenea, un bun pas înainte ºi toate aceste
eforturi s-au dovedit cã au ajutat în practicã la creºterea sprijinului public
pentru un proces de pace inclusiv, ce adunã toate religiile dintr-un spaþiu
dat.
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IV. Evaluarea posibilelor conflicte religioase violente

În aceastã secþiune propunem o metodologie de analizã care permite urmãrirea ºi prevenirea conflictelor sau aplicarea unor metode adecvate de intervenþie pentru rezolvarea conflictului o datã apãrut. Modelul prezentat este
utilizat de cãtre Oficiul pentru coordonarea stabilizãrii ºi reconstrucþiei sub
numele de ICAF – Interagency Conflict Assessment Framework – din cadrul
Departamentul de Stat al SUA.
Diagnoza conflictului

Existã patru paºi în acest proces.
– primul pas: evaluarea contextului conflictului;
– al doilea pas: înþelegerea problemelor de bazã ºi a rezilienþei social-instituþionale;
– al treilea pas: identificarea cauzelor ºi factorilor conflictului;
– al patrulea pas: descrierea oportunitãþilor de creºtere sau diminuare a
conflictului.
Primul pas: evaluarea contextului conflictului

Pentru a stabili elementele care au precedat dinamica conflictului, echipa
de evaluare ar trebui sã urmeze o serie de etape de analizã. În primul rând,
echipa ar trebui sã evalueze ºi sã descrie aspectele cheie contextuale ale mediului conflictului. Contextul nu provoacã un conflict, dar descrie de multe
ori condiþii de lungã duratã rezistente la schimbare. Contextul poate crea precondiþii de conflict prin consolidarea liniilor de falie între comunitãþile sau
poate contribui la prezentarea violenþei drept un mijloc mai atractiv pentru
promovarea intereselor sale. Context poate forma percepþiile grupurilor de
identitate ºi poate fi utilizat de cãtre actorii-cheie pentru a manipula ºi mobiliza persoanele de rând. Contextul include, de exemplu, condiþii de mediu,
sãrãcia, istoria recentã a conflictelor, tendinþele populaþiei tinere sau o regiune
plinã de conflicte.
Toate mãsurile ICAF încep cu recunoaºterea în care conflict apare. Acest
lucru este descris în grafic prin plasarea fiecarei sarcini analitice într-un oval
mai mare etichetat „context“. Sãgeþile care merg în ºi din cercuri concentrice, triunghiul ºi dreptunghiul reamintesc analistului faptul cã acest context
afecteazã ºi este afectat de fiecare dintre celelalte componente.
Al doilea pas: înþelegerea problemelor de bazã
ºi a rezilienþei social-instituþionale

Echipa ar trebui sã înþeleagã, sã fie de acord asupra ºi sã comunice conceptele de bazã ºi rezilienþa social instituþionalã în felul în care sunt definite
mai jos, în cadrul situaþiei speficice care este evaluatã.
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Problema de bazã: percepþia, diferitelor grupuri într-o societate, cã nevoile lor de securitate fizice, mijloacele de trai, interesele sau valorile le sunt
ameninþate de cãtre unul sau mai multe alte grupuri ºi / sau instituþii sociale.
Surse de rezilienþã social-instituþionalã: percepþia diferitelor grupuri dintr-o societate, cã în ceea ce priveºte relaþiile lor sociale, existã structuri ºi
procese care vor furniza o soluþie pentru disputã ºi vor asigura nevoile de
bazã prin mijloace paºnice.
Pe graficul de pe pagina urmãtoare, cercurile concentrice etichetate „grupuri de identitate“, „Modele societãþii“ ºi „instituþionale de performanþã“, interacþioneazã cu contextul identificat în Pasul 1. În Pasul 2, echipa de evaluare ar trebui sã:
1. Descrie grupuri identitare care cred cã existã grupuri care le ameninþã
identitatea, siguranþa sau traiul:
Grupuri identitare sunt grupuri de oameni care se identificã unii cu alþii,
deseori pe baza caracteristicilor utilizate de cei din afara grupului pentru a-i
descrie (de exemplu, etnie, rasã, naþionalitate, religie, afiliere politicã, vârstã,
sex, activitate economicã sau statutul socio-economic). Grupurile identitare
sunt înclinate sã intre în conflict atunci când percep cã alte grupuri concureazã cu ºi pun în pericol identitatea sau securitatea lor sau a altor interese
fundamentale.
2. Articuleze felul în care modele din societate consolideazã lipsurile percepute, diferenþele dintre grupuri ºi cum promoveazã buna înþelegere ºi rezoluþia paºnicã a disputelor dintre grupuri:
Modele sociale asociate cu conflictul consolideazã diferenþele dintre grupuri, de exemplu, elitismul, excluderea, corupþia, deficitele cronice în ceea
ce priveºte capacitatea statului (precum stagnarea economicã sistematicã, deficitul de resurse necesare, regiuni care nu sunt sub controlul guvernului); ºi
aºteptãrile nesatisfãcute (de exemplu, lipsa de un dividend de pace, problemele proprietãþii funciare, deziluzia ºi alienarea). Impactul modelelor sociale
include adesea consecinþe economice negative, pentru grupurile dezavantajate.
3. Sã explice modalitatea în care performanþa instituþionalã bunã sau
proastã agraveazã sau contribuie la soluþionarea conflictului:
Performanþa instituþionalã studiazã structurile sociale formale (de exemplu, guverne, sisteme juridice, organizaþii religioase, ºcolile publice, forþele
de securitate, bãncile ºi instituþiile economice) ºi informale (precum mecanismele tradiþionale de soluþionare a litigiilor, de familie, clan/trib, grupãrile
armate ºi patrimonialism) pentru a vedea dacã acestea funcþioneazã prost sau
bine ºi dacã acestea contribuie la conflict ºi instabilitate sau îl gestioneazã/
atenueazã. În evaluarea performanþei instituþionale, este important sã se facã
distincþia între rezultate ºi percepþii. Rezultatele instituþionale sunt rezultate
care pot fi mãsurate în mod obiectiv; percepþiile sunt judecãþi de valoare a
acestor rezultate. Înþelegerea modului în care rezultatele sunt percepute de
cãtre diferite grupuri în cadrul unei societãþi, în special în ceea ce priveºte
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eficacitatea ºi legitimitatea lor, este o componentã importantã în ceea ce priveºte diagnoza conflictului.
Echipa de evaluare finalizeazã pasul 2 prin listarea problemelor de bazã
ºi a surselor de rezilienþã social-instituþionalã.
Al treilea pas: identificarea cauzelor ºi factorilor atenuanþi

Echipa ar trebui sã înþeleagã ºi sã enumere cauzele conflictului ºi factorii
care îl atenueazã dupã cum sunt definite mai jos ºi totodatã sã enumere cauzele specifice situaþiei evaluate.
Cauzele conflictului: situaþia dinamicã care rezultã din mobilizarea, prin
intermediul actorilor cheie, a grupurilor sociale din jurul problemei de bazã.
Cauzele pot fi înþelese drept energie activã pe când problemele de bazã sunt
energie potenþialã.
Factori atenuanþi: situaþia dinamicã ce rezultã din mobilizarea grupurilor
sociale în jurul surselor de rezilienþã social-instituþionalã. Factorii atenuanþi
pot fi înþeleaºi ca energia cineticã produsã atunci când actorii cheie mobilizeazã energia potenþialã.
În Pasul 3 al analizei, echipa de evaluare identificã actorii cheie care sunt
vitali pentru a produce, perpetua sau schimba profund modelele sociale sau
instituþionale de performanþã identificate la Pasul 2.
Echipa de evaluare trebuie sã afle dacã actori cheie sunt motivaþi sã mobilizeze populaþia de rând spre inflamarea sau atenuarea conflictelor violente
ºi ce mijloace au la dispoziþie.
Pentru a realiza analiza de la pasul 3, echipa de evaluare ar trebui sã aibã
în vedere:

1. Identificarea actorilor cheie:
CINE: persoane, organizaþii sau grupuri care, datoritã abilitãþilor lor de
conducere ºi/sau de putere (de exemplu, poziþia politicã, autoritate moralã,
carisma, bani, arme):
• au un impact asupra performanþei instituþionale/modelelor sociale;
• sunt capabile sã modeleze percepþiile ºi acþiunile ºi sã mobilizeze oamenii din jurul problemei centrale;
• sunt în mãsurã sã furnizeze mijloacele (bani, arme, informaþii) pentru a
sprijini alþi actori-cheie, care mobilizeazã oamenii din jurul problemei de
bazã sau rezilienþei social-instituþionale.
UNDE trebuie sã caute actorii-cheie:
• în poziþii de conducere care reglementeazã, organizaþii sociale sau profesionale sau reþele (fie în cadrul sau în afare unui stat/teritoriu), inclusiv în
sectorul privat, organizaþii religioase, poziþii guvernamentale (inclusiv, forþele de poliþie, sistemul judiciar ºi militar), structuri informale ºi ilicite de putere, mass-media ºi instituþiile academice.
CE & CUM: înþelegerea motivaþiei ºi mijloacelor actorilor cheie:
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• ce motiveaza actori cheie sã exercite o influenþã pe fiecare din cele 3 sisteme (politic, economic, de securitate) dintr-o þarã/regiune;
• cum îºi exercitã influenþã (de exemplu, capacitatea de conducere, autoritatea moralã, carisma personala, bani, accesul la resurse sau la arme, reþele
sau conexiuni).

2. Determinarea:
OBIECTIVELOR actorilor cheie: care promoveazã violenþa sau alternative pacifiste ºi
MIJLOACELE ºi RESURSELE: la dispoziþia acestora pentru a-ºi îndeplini obiectivele inclusiv:
• capacitatea de a apela la violenþã/intimidare;
• resurse financiare (inclusiv taxe de protecþie, sprijin din exterior);
• resurse de bazã preþioase (forþã de muncã, informaþii, minerale, produse
forestiere etc.);
• control asupra mass-media;
• sprijinul maselor.
Folosind informaþiile generate asupra actorilor cheie, echipa de evaluare
ar trebui sã redacteze un scurt brief în care sã „de ce“ ºi „cum“ mobilizeazã
actorii cheie populaþia din jurul problemei de bazã ºi, separat, în jurul surselor de rezilienþã social-instituþionale. Fiecare declaraþie referitoare la problema centralã devine o intrare în lista de cauze ale conflctului ºi fiecare referitoare la sursele de rezilienþã social-instituþionalã devine un paragraf în
lista de factori atenuanþi.
Echipa de evaluare terminã pasul 3 al analizei listând cauzele ºi factorii
atenuanþi ai conflictului în ordinea puterii impactului asupra conflictului.
Pasul patru: descrierea oportunitãþilor de creºtere
sau diminuare a conflictului

Echipa ar trebui sã precizeze evenimente pe termen scurt sau ocazii de
naturã sã provoace schimbãri negative sau pozitive în status-quo. În ICAF,
aceste evenimente sunt denumite drept „ferestre de vulnerabilitate“ ºi „ferestre de oportunitate“.
Ferestrele de vulnerabilitate sunt momente în care evenimente ameninþã
sã schimbe, rapid ºi fundamental, balanþa puterii politice sau economice.
Alegerile, descentralizarea puterii ºi modificãrile legislative sunt exemple de
posibile ferestre de vulnerabilitate. Actorii cheie pot folosi aceste momente
pentru a mãri efectul cauzelor.
Ferestre de oportunitate sunt momente în care identitãþile grupurilor majoritare au devenit mai importante decât identitãþile sub-grupurilor, de exemplu, atunci când catastrofele naturale au loc ºi necesitã un rãspuns unificat.
Aceste ocazii pot prezenta deschideri pentru eforturile GSU de a furniza
sprijin suplimentar pentru factorii atenuanþii.

246

IULIAN CHIFU

În pasul patru echipa de evaluare ar trebui sã:
1. Identifice situaþiile potenþiale care ar putea contribui la creºterea numãrului de conflicte violente:
• Ferestrele de vulnerabilitate sunt situaþii care ar putea declanºa escaladarea conflictului (de exemplu, prin contribuþia la confirmarea percepþiilor care
stau la baza problemei centrale) ºi, adesea, rezultã din rãspunsuri la scarã
mare pentru: creºterea incertitudinii în timpul alegerilor sau în urma unui
asasinat; excluderea partidelor de la evenimente importante, cum ar fi negocieri sau alegeri; sau marginalizarea adepþilor nemulþumiþi.
Identificarea situaþiilor care ar putea oferi oportunitãþi pentru reducerea
conflictelor violente ºi promovarea stabilitãþii.
• Ferestrele oportunitãþi descriu situaþii care ar putea permite progrese
semnificative în direcþia pãcii stabile (de exemplu, prin condiþiile în care problema de bazã poate fi rezolvatã), cum ar fi cele în care identitãþile generale
au devenit mai importante pentru grupuri care sunt implicate într-o disputã;
cazurile dezastrelor naturale unde impactul asupra grupurilor identitare necesitã un rãspuns unic sau moartea unui lider cheie care este implicat în conflict.
Echipa de evaluare completeazã Pasul 4 prin luarea în considerare a ferestrelor de vulnerabilitate ºi a ferestrelor de oportunitate ºi prioritizarea factorilor ºi cauzelor identificate în pasul trei.

V. Influenþa extremismului religios
asupra stabilitãþii ºi securitãþii Balcanilor

Câteva sunt fenomenele care au avut loc în Balcanii de Vest ºi care sunt
capabile sã întreþinã extremismul religios:
– Wahabbismul ºi Salafismul ca grupuri sectariene radicale Islamice se
dezvoltã în întreaga regiune;
– influenþa serviciilor secrete pakistaneze, iraniene, saudite în regiune e
foarte prezentã;
– Turcia joacã un rol din ce în ce mai important în regiune;
– acþiunile de epurare etnicã/religioasã, inclusiv atacuri la adresa „celorlalþi musulmani“, consideraþi duºmani. Conflictele ºi luptele pentru influenþã între credincioºii sunniþi ºi ºiiþi, ca ºi între diferitele grupuri radicale
religioase;
– Serbia-Sandjak, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bosnia Herzegovina,
Kosovo – continuã situaþia de instabilitate;
– regiunea a fost un spaþiu de rãzboi – care a atras „luptãtorii pentru
Islam“ din întreaga lume. A fost utilizatã aceastã situaþie pentru antrenamentul diferitelor grupuri ºi persoane implicate ulterior în atacurile de la
11 septembrie, în cele de la Londra, Mumbai, în insurgenþa din Irak, Afganistan – Pakistan, în activitãþi teroriste în statele occidentale, SUA ºi statele
europene deopotrivã. ªi alte atacuri teroriste planificate ºi având drept þinte
Europa de Vest au implicat persoane care au luptat în regiune.
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Acest melanj de servicii de informaþii ºi organizaþii teroriste sau radicale
islamice a fost dublat – ºi existã dovezi credibile în acest sens – de naturalizarea în regiune a unor islamiºti radicali internaþionali. Implicarea
acestora în activitãþi teroriste ºi lupte a fost evidentã. Iar acest fapt antreneazã responsabilitatea autoritãþilor existente în regiune pentru activitãþi
de prevenþie eºuate sau pentru tolerarea, în ultimii 10-15 ani, a unor asemenea dezvoltãri în zonã.
În fine, dar nu în cele de pe urmã, putem vedea, chiar în zilele noastre, impactul politic, rivalitãþile sau chiar ciocnirile între diferitele influenþe ale
þãrilor musulmane reprezentând trei grupuri entice – perºi, turci ºi arabi –
douã ramuri ale Islamului – sunniþã ºi ºiiþi – ºi mai multe abordãri doctrinare
religioase ale Coranului, precum ºi cazurile de preeminenþã a susþinerilor
Ayatolahilor mai presus de cele ale cãrþii sfinte a Islamului ºi a învãþãturilor
profeþilor.

18. RADICALIZARE ªI VIOLENÞÃ ÎN ISLAM. O TIPIZARE A
MECANISMELOR RADICALIZÃRII*

Radicalizare, violenþã ºi Islam: o triadã obligatorie?

Atunci când ne propunem sã identificãm motivele terorismului, ale acþiunilor suicidare, ale utilizãrii violenþei, cãdem în spaþiul îngust al legãturii
dintre radicalizare religioasã ºi violenþã, de unde stereotipul blamãrii unei
singure religii, religia islamicã, apare evident. Abordarea politicaly correct
ar trebui sã îndepãrteze de stereotipul potrivit cãruia doar religia islamicã
creeazã asemenea catastrofe, formule de genocid ºi ucidere în masã, crime
împotriva umanitãþii, iar istoria noastrã, cea a societãþii umane, ne aratã cã
aceste elemente au loc în toate religiile, mai mult, nu au neapãrat legãturã cu
religia.
ªi în creºtinism am avut momente care ne-ar face ruºine, în istorie. Timpurile erau altfel. Dar nici discuþia despre religia anistoricã ºi diferenþa de
————————

* Publicat ca Occasional Paper al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor ºi Early Warning cu titlul
Religie ºi conflict. Violenþã motivatã religios, Occasional Paper, Vol. 4. nr. 2/2011, http://www.cpcew.ro/occasional_papers/002_.pdf. O variantã a fost publicatã ca articol cu titlul Radicalizare ºi
violenþã în Islam. O tipizare a mecanismelor radicalizãrii, Infosfera, Anul IV, nr. 1/2012, ISSN 20653395, pp. 3-12. A fost publicat în varianta în limba englezã cu titlul Radicalization and Violence in
Islam. A Classification of Radicalization Mechanisms, în „Religion and conflict: radicalization and
violence in the Wider Black Sea Region“, coordonatori: Iulian Chifu, Popescu Oana, Bogdan Nedea,
Editura ISPRI, Bucureºti, 2012, ISBN 978-973-7745-71-2, pp. 62-72; prezentatã într-o formã restrânsã în cadrul Conferinþei Internaþionale Baky International Humanitarian Forum, conferinþa „XXI
century: hopes and challenges“, organizatã de Fundaþia Gaidar Aliev, Baku, Azerbaidjan, 3 - 8 oct
2012, cu titlul „Post-modern societies and traditional religious values in the XXI“.
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600 de ani între Iisus ºi Mohamed nu sunt relevante. În schimb, dacã privim
mai larg Religia ºi o situãm în aceeaºi categorie cu ideologiile ºi politica,
vom gãsi numeroase formule ce întemeiazã uciderea semenilor ºi acþiuni
radicale, chiar dacã nu suicidare. Preconcepþiile ne scot din aria unui studiu
exhaustiv, sau poate numãrul rar de cazuri în alte religii, sau poate momentul
actual, al hipermediatizãrii realitãþii, subliniazã o hiperbolizare a radicalismului Islamic.
Cazul lui Anders Breivik, norvegianul care a provocat carnagiul de la
Oslo ºi de pe insula Utoya la 22 iulie anul trecut este edificator. Cu ce e mai
prejos acesta de un jihadist islamist, chiar ºi în privinþa pseudo-radicalismului creºtin pe care îl propovãduia, cu fragmente de istorie ºi percepte religioase creºtine, cu desenarea unui mit eroic de salvare a rasei albe, cu asumarea unei posturi de martir al credinþei, alãturi de alþi adepþi contactaþi pe internet. Religia pe care o profesa e discutabilã, nu are nimic de a face cu creºtinismul consacrat în formele sale rãspândite, e postura unui lup singuratic,
dar e exact acelaºi profil cu cel al unui jihadist auto-radicalizat ºi inspirat pe
net care procedeazã la gesturi teroriste în altã parte a lumii. Numai pornirea
suicidarã i-a lipsit pentru a constitui un caz unic.
Conceptul lansat al Cavalerilor Justiþiari, o rezistenþã fãrã lideri similarã
teoriilor propovãduite în SUA de cãtre unele grupãri de supremaþie a albilor
care aderã la o „identitate creºtinã“, reinventeazã lupi singuratici cu hainã ºi
alurã de cavaleri medievali ai cruciadelor, aleºi de Dumnezeu pentru a fi
agenþii rãzbunãrii sale pe pãmânt. Atacurile împotriva semenilor, cu sau fãrã
relaþie xenofobã faþã de strãini, imigranþi sau musulmani, includ tendinþa
lansãrii unui „rãzboi sfânt“ pentru salvarea rasei albe.154
Pe de altã parte, e greu de diferenþiat între extremiºtii, fundamentaliºtii,
radicalii în orice religie, politicã sau ideologie care intenþioneazã sã comitã
atacuri, deci sã aplice efectiv violenþa propovãduitã ºi cei care doar predicã
ºi au credinþe radicale, extremiste.155 De aceea subiectul real nu trebuie sã
fie atât religia sau radicalizarea, poate nici mãcar personajele radicalizate, ci
dintre acestea, de toate facturile, doar cele care ar putea sã facã saltul de la
credinþe radicale la acþiuni radicale. Iar când pe lângã cei motivaþi religios,
politic sau ideologic apar personaje instabile psihic, aria ºi formula filtrului
ce ar trebui identificatã e mult mai restrânsã.
Formula e ºi mai complexã ºi dificultatea ºi mai mare atunci când se pune
problema negocierii cu jihadiºtii, radicalii fundamentaliºti de orice credinþã.
De la talibani ºi Al-Qaeda la sectele suicidale din Statele Unite care nu au
mai putut fi oprite din gestul lor, pentru cã se aruncau în gol aºteptând salvarea extratereºtrilor, sfârºitul lumii sau mântuirea, dificultatea de a negocia cu
trimiºii unui Dumnezeu sau cu cei care aveau o misiune pentru propria salvare în eternitate s-a dovedit a fi extrem de dificilã. E greu sã lupþi pe Pãmânt
cu luptãtorii unui rãzboi cosmic156, cu atât mai puþin atunci când cãutarea
profund umanã în a identifica raþiunea ºi scopul vieþii – omul fiind singura
fiinþã conºtientã de viaþa sa finitã157 – nu e nici creaþia, nici procrearea, nici
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iubirea ºi faptele bune ci suicidul, eventual, ca în cazul sectei japoneze Aum
Shinrikyo, luând cu tine cât mai mulþi „cetãþeni necredincioºi“ în ideologia,
pseudo-religia sau opþiunea politicã pe care o profesezi, utilizând gaz sarin,
în flãcãrile unei explozii, sau în prãbuºirea unui avion.
Poveºtile legate de Jihad definesc ºi reflectã, în fapt, multe categorii de
abordãri radicale, dar ne învaþã cã în orice context, cu orice insurgenþã sau
terorism cu componentã secularã poate exista negociere ºi reconciliere, cã
formulele radicale de Islam ajunse la conducerea unui stat, într-un mediu
competitiv real, dacã nu democratic, dobândesc responsabilitate ºi îºi aplatizeazã aspiraþiile din opoziþie sau din perioada de ilegalitate. Însã personalitãþi care-ºi percep destinul legat de obligaþii puternice, religioase sau cãtre
posteritate, care rãspund unei chemãri înalte – religioase, de naturã divinã,
dar ºi pentru „salvarea naþiei“, a rasei, a clasei, sau în orice altã formã politicã, ideologicã sau religioasã, nu negociazã rolul ºi vocaþia mesianicã, eroicã sau istoricã de salvatori ai naþiei158 – ºi, subsecvent, înfrângerea morþii ºi
perpetuare, într-o anumitã formã a vieþii finite de pe pãmânt, în eternitate, în
orice caz dincolo de timpul vieþii proprii.
Dacã a blama exclusiv Islamul e o impunitate, precum ºi a vorbi despre
radicalizare islamicã drept laborator ºi creuzet de producere a teroriºtilor ºi
sinucigaºilor cu bombe ce aruncã în aer cetãþeni nevinovaþi în Occident, în
egalã mãsurã statisticile curente ne aratã cã aceastã realitate nu poate fi ignoratã. În Europa, în Orientul Mijlociu, în Statele Unite, Caucazul de Nord
sau Asia de Sud Est, cele mai multe atacuri ºi violenþa sunt sãvârºite ºi clamate în numele Islamului, de cãtre persoane radicalizate ºi condiþionate într-o formã jihadistã de credinþã – care face sau nu parte din credinþa Islamicã,
dar îi foloseºte perceptele ºi literatura. ªi dacã nu orice credincios islamic
este ºi radicalizat, nici orice adept al unor formule radicale nu propovãduieºte sau se pregãteºte sã utilizeze violenþa pentru a-ºi propaga propria religie, ºi nu orice persoanã care tolereazã violenþa legatã de apãrarea religiei
sale într-o formã sau alta recurge la acþiune159, totuºi nu sunt de ignorat bazinele de recruþi ºi faptul cã executanþii violenþi sunt, majoritar, din aceastã
sursã. E motivul pentru care am abordat aici acest tip de radicalizare care împinge la violenþã, legatã de Islam, dar am încercat sã pãstrãm gradul de generalitate pentru a rãspunde, generic, oricãrei formule de radicalizare violentã,
indiferent de sursã.

Recursul la religie. Recursul la Islam.
Religie feranda ºi noile religii

Recursul la fundamentele religioase în determinarea comportamentului
violent se utilizeazã din cauza capacitãþii mari de mobilizare pe care o are
religia, în special formulele radicale, dar ºi recursul la legitimitatea datã de
Dumnezeu, de fiinþa superioarã ºi de rãsplata pe care o primeºte credinciosul

250

IULIAN CHIFU

martir în viaþa de apoi, respectiv capacitatea de a proiecta viaþa finitã de pe
pãmânt dupã moarte. Capacitatea de polarizare e de asemenea relevantã în
cazul religiei, prin forþa sfinþeniei, a drept-credinciosului, a elementelor sacre
în raport cu profanul, cu lumescul impur, cu necredinþa ºi exteriorul
nesacralizat. Dihotomia Rai – Iad ºi forþa de impact a percepþiei asociate
acestei imagini profund religioase, recursul la simbolism ºi emoþiile generate
atât de profanarea acestor simboluri – realã perceputã sau interpretatã – sunt,
de asemenea, ingrediente ce recomandã recursul la religie ca element de
sprijin în determinarea ºi condiþionarea comportamentului credincioºilor.
Însã forþa religiilor nu este suficientã pentru cã ele, prin esenþa lor, au
percepte ce îndeamnã la pace, iubirea, coexistenþa paºnicã, învãþãminte ce nu
ajutã la întemeierea acþiunilor violente. Elemente legate de rãzboiul just160 ºi
justificarea utilizãrii violenþei în diferite religii se pot regãsi, în timp ce practicile utilizãrii violenþei în numele religiei le avem de mai bine de 2000 de
ani. Însã existã religii în care sunt permise, pe scarã mai largã, interpretãrile
ºi improvizaþiile unor lideri religioºi, care pot completa scrierile sfinte cu
propriile edicte apreciate de credincioºi pe acelaºi picior de egalitate cu cãrþile fundamentale.
Aici se deschide calea abuzurilor de interpretare ºi a creãrii nu numai a
unor curente noi, dar a unor culte ºi grupãri al cãror set de idei este complet
diferit de cel al religiei fundamentale. În fapt, avem de a face cu crearea de
noi religii, noi curente, noi culte, miºcãri religioase noi, nu recursul la religii
clasice, cu toate neajunsurile pe care aceastã adaptare le implicã. Iar în cazul
violenþei, adeseori putem determina modul de alterare a religiei în cauzã, Islamul în speþã, când studiem ºi cântãrim cât oferã religia, cât oferã interpretarea, cât speculaþia din sumumul de idei propovãduit de procesul de religie feranda.
Violenþa ca datorie sacrã reprezintã mecanismul ce genereazã cele mai
complicate mesaje imposibil de combãtut prin logicã, pragmatism sau negociere. Se regãsesc în mai toate religiile, dar unele sunt mai deschise adaptãrii,
altele mai rigide, cãci nu permit preoþilor cultelor respective sã adauge sau
sã interpreteze, iar cartea sfântã e una.
În alte religii, interpretarea e permisã, cum e cazul Islamului. Iar aici, fundamentalismul, curentele tradiþionale au capacitatea de a reacþiona împotriva
modernitãþii161, a deschiderii societãþii ºi accesului la informaþie ºi educaþie
pe plan larg, cu efectele secundare ale libertãþii profesate, iar reacþiile se pot
înscrie inclusiv în tendinþe de „revenire la origini“, însã impactul secularismului mercantil, al libertinismului ºi exceselor de imagini genereazã ºi reculul delimitãrii sacrului de acest profan, prin construirea religiei ºi perceptelor
acolo unde Coranul ºi Hadith-ul nu oferã rãspunsuri, iar edictele imamilor
sunt adevãrate surse de inspiraþie pentru violenþa pe baze religioase împotriva lumii noi, modernitãþii ºi libertãþii, prezentatã exclusiv prin excesele ºi
pervertirea omului pe care o realizeazã.
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Ca ºi sectele apocaliptice, milenariste, extraterestre ºi fundamentalismul
islamic ca orice extremism ºi radicalism are tendinþa de a fi excepþionalist,
de a sublinia propriile avataruri ºi relevanþa unicã, în fuga dupã identitãþi
„tari“ ºi recunoscute ale tipului de credinþã practicatã. „Tradiþionalismul inovativ“ este rezultatul simbiozei fundamentalismului religios cu modernitatea
secularã.162 Aici rezidã ºi formula de radicalizare ºi „politizare a religiei“
prin alegerea, selectarea unui percept, focalizarea atenþiei ºi ruperea acestuia
din context ºi din restul regulilor, interpretarea ºi juxtapunerea semnificaþiei
sale peste un obiectiv politic sau o politicã particularã. Astfel, în atingerea
scopului, se utilizeazã forþa simbolicã ºi legitimitatea divinã pentru a legitima politicile particulare ºi aspiraþiile unui grup.
Jihadismul ºi legitimarea violenþei religioase, inclusiv în religia islamicã,
sau preponderent în religia islamicã, se bazeazã pe inovaþie extremistã, pe
interpretare, pe itjihad ºi nu pe textele clasice. Se întâmplã ºi în sunnism, ºi
în ºiism. Ambele curente dupã schismã revendicã rãdãcinile martirului ºi recursul la imaginea „adevãratului Islam“, însã recursul la violenþã în extremismul sunnit al Al-Qaeda sau în cel ºiit al Hezbollah – partidul lui Allah,
este rezultatul „noilor religii“ create, nu al perceptelor originare.
În modernitate, aceastã versatilitate a religiei Islamice de a permite unui
imam, unui Emir sau ideolog emiterea de edicte cu rang de lege religioasã ce
completeazã textele clasice a dus la extinderea rolului de la ideologi ºi ºcoli
de gândire sau interpretare, de la jurisprudenþã islamicã la luptãtori, oameni
politici sau lideri, militanþi, insurgenþi care-ºi calibreazã propriile aspiraþii în
idei politice transcrise în ideologii ºi interpretãri religioase islamice, pentru
a le întãri legitimitatea prin originea lor divinã.163 Este ºi cazul Emirilor din
Emiratul Caucaz – trecuþi recent la Islam sau deveniþi brusc practicanþi deºi
ºtiu doar câteva surate în arabã pe care le repetã în orice circumstanþã – dar
ºi al lui Ayman Zawahiri, ideologul Al-Qaeda, care deturneazã lupta pentru
apãrarea propriului popor islamic, a teritoriului tradiþional, împotriva liderilor politici apostaþi – dictatorii ºi autoritarii lumii arabe – ºi creeazã lupta
împotriva „inamicului îndepãrtat“ nu pe teritoriul arab, unde combaterea colonistului e legitimã ºi în wahabism ºi în salafism, ci chiar la el acasã, civilul
inocent devenind, totodatã, þintã legitimã. Jihadul generalizat a fost astfel
pronunþat.

Radicalizarea ºi violenþa. Etapele transformãrii

Înclinaþia spre a cerceta legãtura dintre radicalizarea islamicã ºi violenþã
este cu atât mai legitimã cu cât dincolo de numãrul substanþial de cazuri, care
ne permit sã abordãm subiectul prin prisma statisticii relevante, identificãm
în Islam, astãzi, toate elementele ºi ingredientele unui asemenea parcurs de
radicalizare, fapt ce ne permite sã observãm modele de radicalizare care pot
duce la utilizarea violenþei, la acceptarea terorii ca instrument, ba chiar a sacrificiului de sine prin metodele suicidare pe care le utilizeazã.
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Totuºi, trebuie sã pãstrãm nuanþele cãci, în ciuda faptului cã existã literaturã în Islamul clasic ºi într-un numãr de învãþaþi ai Islamului pe aceastã
dimensiune, radicalã, în ciuda apariþiei unor ideologi ai miºcãrilor radicale
„noi“, contemporane, ai jihadismului, radicalizarea nu duce, în mod automat,
la violenþã, la pledoaria sau antrenarea pentru violenþã sau la utilizarea violenþei împotriva semenilor. Aici metodologia e mult mai complexã ºi reclamã
mult mai multe elemente.
Dacã este sã judecãm în termenii lui Johan Galtung164, declanºarea evenimentului, a conflictului are mai multe faze. Astfel, componenta de radicalizarea ºi predicarea violenþei, fundamentarea religioasã, ideologicã sau politicã a violenþei, formalizatã în documente, cãrþi de învãþãturã sau instrumente
directe de radicalizare modernã – e-jihad, site-uri– alcãtuiesc motivaþii ºi
acoperã etapa de formare a contradicþiilor. Pregãtirea potenþialilor radicalizaþi ºi premeditarea acþiunii e echivalentã apariþiei componentei atitudinale,
pentru cã ea presupune ºi o gândire ºi pregãtirea potenþialei capabilitãþi care
sã recurgã la violenþã, pe baza radicalizãrii. Membrii radicali se antreneazã
în tabere sau se formeazã ºi dobândesc în format virtual abilitãþile teoretice,
practice, tactice pentru a duce la bun sfârºit un atac, dar ºi pentru a face saltul
la condiþionarea necesarã stãrii suicidale. Aici s-ar înscrie jihadismul ca ideologie ºi componenta sa aplicativã, de pregãtire a potenþialilor teroriºti. În
fine, cel de-al treilea moment care defineºte în fapt trecerea directã la utilizarea violenþei, la acþiune, cel care asigurã declicul de la virtual la comportament suicidar direct ºi acþiune þine de planificarea unei acþiuni, de punerea în
teatru a elementelor directe ºi capabilitãþilor necesare utilizãrii violenþei, inclusiv atunci când e vorba despre un sinucigaº cu bombã, a cãrui condiþionare ºi voinþã trebuie sã depãºeascã nivelul banalei radicalizãri sau a pregãtirii pentru a deveni „martir“, care presupune deja alte resorturi. În unele cazuri e vorba de reþele, de formule consacrate, proprii fiecãrei grupãri, în alte
cazuri e vorba despre radicalizare directã.
Acest proces e extrem de dificil de cuantificat ºi existã numeroase metode
ºi tentative de a-l clarifica, având la bazã chiar procedeele utilizate de reþele
sau de site-urile jihadiste, însã ele nu acoperã pe deplin paleta enormã de
posibilitãþi ºi motivaþii. Chris Heffelfinger165 realizeazã un model cu „paºi ai
radicalizãrii“ pe care îl utilizeazã Clint Watts în evaluarea modalitãþii de recurs la terorism suicidar dupã radicalizare sau convertire a militarilor din Armata SUA ºi a metodelor de identificare a personalitãþilor expuse unei asemenea proceduri.166
Modelul are 4 paºi, Introducerea – atunci când indivizii iau contact cu
ideologia extremistã ºi cu literatura aferentã ºi modelul de abordare; în faza
a doua, Imersiunea presupune asumarea de cãtre individ a gândirii extremiste
ºi solidificarea tipului de gândire extremist (fapt ce ar corespunde nivelului
apariþiei contradicþiilor între opþiunile persoanei ce va deveni terorist ºi va
utiliza violenþa ºi societatea cãreia îi aparþine, semenii sãi). În cel de-al treilea stadiu, al lui Heffelfinger, apare Frustrarea, respectiv manifestarea insa-
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tisfacþiei pentru lipsa de acþiune a celor cu care împarte aceeaºi credinþã radicalã ºi dorinþã de a schimba lucrurile – aici ne situãm în stadiul apariþiei reacþiei atitudinale potrivit modelului clasic al lui Galtung. În final, cel de al patrulea nivel este cel al acþiunii, respectiv al stadiului de Rezoluþie a individului radicalizat, condiþionat ºi pregãtit sã treacã la acþiune violentã în susþinerea ideologiei extremiste de la care se revendicã.
Fiecare fazã corespunde unor stadii ºi pot fi identificaþi numeroºi indicatori care pot arãta fidel evoluþia radicalizãrii ºi progresului unui individ sau
altuia spre momentul culminant de trecere la acþiune ºi utilizarea violenþei,
respectiv a actului terorist. Aceºti paºi sunt deseori dublaþi de anumite evenimente semnificative din viaþa emoþionalã a persoanei în cauzã care acoperã
tot drumul, legate de familie, situaþia financiarã, momente cu impact psihologic sau relevante profesional. În toate aceste faze existã drum înapoi pânã
la momentul deciziei personale, respectiv a trecerii în faza în care comportamentul violent, rezoluþia personalã dubleazã atitudinile ºi contradicþiile pe
baza cãrora s-a format acesta.
Dacã în faza iniþialã doar recursul ºi cãutarea literaturii legate de ideologia extremistã reprezintã un indicator al drumului, în faza imersiunii, elementele lecturilor, citate ºi modele sau simboluri apar deja în dialogurile cu
apropiaþii, cu cei în care persoana are încredere ºi pe care-i vizeazã ca posibili recruþi sau parteneri, în timp ce participarea la activitãþile grupului sau la
ritualurile legate de ideologia sa pot fi identificate, ca ºi schimbarea aspectului fizic ºi a hainelor potrivit credinþelor sale ideologice. Totuºi, reciproca nu
e adevãratã, adicã nu orice bãrbat care îºi lasã barbã ºi îmbracã haina tradiþionalã islamicã e un viitor terorist ºi nici femeia care îºi ia broboada ºi îºi
acoperã pãrul sau faþa.
Momentele de alertã încep sã aparã în faza de manifestare a frustrãrii, în
care elementele atitudinale sunt clare ºi ele sunt vizate deopotrivã de cei ce
recruteazã oameni pentru jihadiºti, dar ºi de cãtre forþele de ordine. Disputele
referitoare la „adevãrata“ ideologie ºi cele contradictorii privind inacþiunea
sunt semnele frustrãrii ºi dorinþei de acþiune, a pregãtirii pentru saltul cãtre
violenþã. Autoizolarea crescândã ºi tendinþa de a obþine acceptarea sau consimþãmântul cât mai larg pentru utilizarea violenþei, sau investirea în propria
pregãtire – cu mersul în tabere de pregãtire sau servicii ideologice la distanþã
de domiciliu sunt semnale palpabile. Dar nici acestea nu indicã capacitatea
de a trece la utilizarea violenþei, chiar dacã persoana acceptã posibilitatea utilizãrii violenþei pentru atingerea scopului.
Abia ultima etapã devine decisivã. Iar capacitatea de a percepe din timp
saltul sau elementul emoþional care serveºte drept declanºator al saltului de
la nevoia de acþiune, tolerarea violenþei ºi dorinþa de a vedea lucrurile schimbându-se în sensul dorit, la acþiunea directã propriu-zisã, la implicare, la
comiterea acþiunii teroriste de dragul sau în favoarea obiectivelor ideologiei
extremiste, este extrem de redusã ºi variazã în funcþie de situaþie ºi de individual implicat. Acesta este punctul în care se procurã arme, se planificã acþiuni,
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se doneazã proprietãþile cãtre prieteni sau se scriu testamente, are loc planificarea elementelor ce anunþã dispariþia iminentã, urmãrirea unui tip de aprobare a violenþei ºi propriului sacrificiu; dacã e cazul, pregãtirea ºi repetarea
acþiunilor pe care urmeazã sã le execute la atacul propriu-zis, ameninþãri violente deschise cãtre terþii virtual vizaþi.

Radicalizarea ºi motivele radicalizãrii.
Tipologii ale radicalismului

Dacã abordarea psihologicã priveºte cu precãdere modul în care sunt
identificabili indivizii ce parcurg paºii radicalizãrii spre utilizarea violenþei
din raþiuni ideologice, politice sau religioase extremiste, mersul spre jihadism sau comportament suicidal împotriva semenilor, o altã abordare e una
de facturã sociologicã ºi vizeazã contextul social ºi condiþiile ce împing spre
radicalizare. Grupul de cercetare al psihologiei ºi religiei de la Universitatea
din Cambridge167, într-un proiect condus de Mary Sharpe, a utilizat metodologia sociologiei în vederea identificãrii abordãrilor potrivite pentru a determina ce componentã a societãþii noastre contemporane face indivizii sã recurgã la radicalizare extremistã ºi la violenþã.
Pe dimensiune sociologicã, abordãrile sunt diverse ºi merg de la impactul
relocãrii emigranþilor, neadaptãrii la societãþile moderne, la ruperea de religie ºi de referinþele morale în societãþile contemporane, la neadaptarea sau
alienarea resimþitã ºi respingerea de cãtre societate dupã 11 septembrie, pentru faptul cã eºti musulman sau arab de origine, mergând pânã la elemente
mai sofisticate. Mediatizarea excesivã, abundenþa de imagini ºi informaþii,
alienarea în faþa computerului ºi în spaþiul virtual al individului, impactul globalizãrii, toate aduc elemente care sunt interpretate în cheia individualismului excesiv, al absenþei spiritului comunitar ºi al tentaþiei opþiunilor radicale.
Suma lecturilor ºi experienþelor în domeniu, alãturi de studiul privind resorturile teroriºtilor suicidari cu bombe care au ratat, prin interviuri direct în
închisori, studiu excelent realizat de o echipã condusã de Mary Sharpe168,
ne-a fãcut sã identificãm o formulã la realizarea unei tipizãri a radicalizãrii
ce duce la acþiuni violente, pe care o prezentãm în cele ce urmeazã.
Astfel, radicalizarea în religie ºi continuarea mersului în sensul acceptãrii,
ulterior a recursului la violenþã pe motive religioase – ca formã de ideologie,
acoperind þeluri de naturã politicã, rezultat al recursului la capacitatea religiei de polarizare a grupurilor ºi mobilizare simbolicã a credincioºilor ºi
atractivitatea în fiinþa supremã – are motivaþii în primul rând identitare169,
care þin de nevoile fundamentale ale personalitãþii umane de identitate proprie ºi de apartenenþa la o identitate de grup prestigioasã, care sã completeze,
iar deseori sã compenseze, lipsa unui dosar identitar propriu relevant. Astfel,
principalii indivizi expuºi cãderii în spaþiul terorismului suicidar sunt cei cu
insatisfacþii identitare ºi incapacitatea de a-ºi defini existenþa ºi scopul în
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viaþã sau cei care recurg la compensarea acestei componente, datã de ambiguitatea identitarã personalã, de insatisfacþiile legate de propria identitate sau
propriile realizãri, de propria personalitate, abandonându-se deplin identitãþii
de grup170 care se substituie personalitãþii ºi identitãþii individuale, o suplineºte ºi apropiindu-se tot mai mult de miezul grupului din care fac parte, respectând cu sfinþenie ºi chiar exagerând perceptele ºi regulile grupului tocmai
pentru cã au nevoie de întãrirea frontierelor ºi de protejarea în interiorul
grupului, a propriei lipse de identitate.171
Aceastã realitate contrazice stereotipuri preexistente potrivit cãrora persoana ce recurge la violenþã, terorism sau terorism suicidar pentru a se realiza în posteritate ar fi bolnav psihic sau atins de o boalã incurabilã, care l-ar
împinge spre un asemenea sfârºit. În micã mãsurã cei care recurg la aceastã
cale a radicalizãrii violente sunt bolnavi mintal, însã o mare parte dintre cei
care sunt radicalizaþi provin din medii defavorizate ºi au pregãtire precarã.
Existã însã ºi autorii celor mai teribile acþiuni de terorism suicidar, vezi cazul
11 septembrie, care au educaþie superioarã, sunt deplin conºtienþi de ceea ce
fac ºi au o acþiune deliberatã.
Aceleaºi stereotipuri false ca ºi în cazul bolii psihice se înregistreazã în
privinþa sãrãciei ºi provenienþei din medii paupere a radicalizaþilor în religie
care recurg la violenþã, autorii acþiunilor de la 11 septembrie sau ale atacurilor de la Londra fiind persoane fie cu o existenþã asiguratã, fie trimiºi cu
burse la studii ºi cu o existenþã îndestulatã, ale cãror acþiuni nu au avut la
bazã motivaþii de naturã financiarã. Nu putem însã nega nici terorismul palestinian istoric, având drept executanþi oameni din taberele de refugiaþi cu
puþinã culturã, puþinã instrucþie ºi educaþie, slabi cunoscãtori ai Islamului sau
perceptelor religioase, susceptibili la condiþionare ºi radicalizare172, sau celebrii luptãtori sinucigaºi ai Hezbollah ale cãror portrete împodobeau strãzile
din Beirut ºi ale cãror familii primeau uzufructul financiar al acþiunilor suicidale împreunã cu onoarea de a avea un martir în familie.
Convertirea este un alt resort cu impact puternic asupra minþii persoanei
care face un asemenea salt, de obicei în spaþiul radical al credinþei cãtre care
s-a îndreptat.173 Pe de altã parte ºi în acest domeniu existã surprize ºi contraexemple: convertirea dupã intrarea în grupurile mercenare, în lupta politicã
sau în contestarea realitãþii, formalism excesiv în adoptarea unei religii pe
care, în fapt, nu o cunosc deloc, ci doar câteva elemente exterioare ca marcã
a identitãþii religioase ºi grupului radical din care aleg sã facã parte. Militanþi
nepregãtiþi religios sunt deseori subiectele radicalizãrii cãci opþiunea pentru
violenþã este anterioarã iar radicalizarea ºi recursul la religie sunt doar hainele explicative ºi motivaþionale ale comportamentului preexistent în raport
cu terþii.
ªi mai grav, dupã cum am vãzut, forma de religie adoptatã este un nou tip
de religie feranda, care se revendicã de la un curent preexistent, adaptat la
nevoile ideologice, politice sau de acþiune ale grupului, grevat eventual pe
conservatorism religios sau pe un fundamentalism care devine favorizant.
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Ideologia este însã posterioarã creãrii grupului ºi definirii scopurilor sale,
cristalizarea fiind necesarã rãspândirii perceptelor ºi atragerii de noi adepþi,
de unde nevoia legitimãrii în „voinþa lui Dumnezeu“ a propriilor acþiuni.
În final, putem sã desprindem câteva motive de radicalizare violentã, cu
recursul la acþiuni teroriste, inclusiv suicidare:
– radicalizarea ca protest, acolo unde o anumitã „religie oficialã“ a fost
confiscatã ºi e controlatã de cãtre autoritãþile nedemocratice, iar trecerea la
formulele radicale, fundamentaliste, extreme ale religiei marcheazã tocmai
formula de protest faþã de autoritãþi – cazul Caucazului de Nord;
– radicalizarea ca bravadã – o formã ce intereseazã cu precãdere tinerii
care-ºi construiesc o formulã de exhibiþionist ºi teribilism al vârstei inclusiv
prin recursul la radicalizare violentã, exact cum alþii au îmbrãþiºat ideologii
extreme sau opþiuni politice radicale. E ºi o formã de modã ºi se regãseºte ºi
la tinerii islamici aflaþi în Occident ºi la cei din state islamice, dar reprezintã
ºi o formulã de bazã a convertirii unora dintre tineri care devin ºi cei mai
angajaþi militanþi, putând merge pânã la suicid pe aceastã bazã, eventual prin
antrenare în grupul de prieteni, din raþiuni sentimentale sau de familie prin
alianþã;
– radicalizarea ca aspiraþie – atunci când religia devine scop în viaþã,
când acþiunea violentã propovãduitã de religie sau lupta pentru Dumnezeu
devine þintã, scop în viaþã. Aici sunt cele mai grave probleme identitare sau
soluþiile radicale la perspectiva scopului în viaþã pentru cazul nerealizãrilor
reale sau percepute ºi formula de abandon a oricãrei lupte din lipsa unor perspective posibile. E o formulã de ultima ratio a motivaþiei personale pentru
a conta în viaþã ºi se raporteazã la personalitãþile orgolioase, dar acolo unde
ambiþia nu e dublatã ºi de cunoºtinþe, capacitãþi sau forþã de a atinge un statut
conform propriilor doleanþe;
– radicalizarea identitarã se referã fundamental la lipsa unei identitãþi
personale definite ºi, din nevoia de identitate a persoanei aceasta e glisatã
cãtre adoptarea identitãþii de grup, cãreia îi este subordonat individul radicalizat, cu trup ºi suflet, ajungând la exagerãri tocmai prin nevoia întãririi acestei componente a identitãþii de grup, ce-l protejeazã faþã de non-identitatea
sau absenþa identitãþii personale substanþiate ºi la care persoana sã facã referinþã. Radicalizarea identitarã duce la confundarea cu identitatea de grup ºi
preeminenþa acesteia faþã de identitatea personalã, situaþie pe care cei în cauzã o pretind, sub pretextul adevãratului angajament, tuturor celor ce se aflã
în grup;
– radicalizarea din ignoranþã e o formulã care valorificã necunoaºterea
religiei în cauzã, a ideologiei sau politicii respective, care este prezentatã
mistic, mediat ºi cu utilizarea unui numãr mare de simboluri, cu recursul la
resorturile emoþionale ºi nu cognitive ale individului. În lipsa educaþiei ºi a
cunoaºterii, în formula de ignoranþã, un personaj cu autoritate militantã sau
religioasã poate sã antreneze sub forþa voinþei sale reacþiile celor din jur, „cu
frica lui Dumnezeu“ ºi care, din conformism, tocmai nu doresc sã-ºi probeze
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ignoranþa sau sã iasã din rând, contestându-i liderului autoritatea. E cazul
clasic al lui Ramzan Kadârov, preºedintele cecen ºi în egalã mãsurã al lui
Doku Umarov, liderul Emiratului Caucaz, ambii fiind cunoscãtori ai câtorva
surate în arabã din Coran ºi utilizându-le la infinit, fãrã a avea cunoºtinþe sau
pregãtire dar impunând luptãtorilor proprii prin intermediul acestei situaþii;
– radicalizarea pentru recompensã – cu recursul la gestul suicidal fie
pentru o recompensã directã, fie pentru promisiunea recompensei dupã
moarte. Mary Sharpe174 a descoperit la cei care au ratat ºi se aflã în închisori
cã nu doreau nici jihadul, nici moartea necredincioºilor, nici distrugerea
preºedinilor apostaþi, ci îºi doreau sã ajungã la premiul celor 72 virgine carei aºteptau la intrarea în Rai pe martiri, în timp ce recompensa materialã pentru familiile lor îi fãcea martiri pe palestinienii din tabere finanþaþi de Hezbollah în acþiunile împotriva Israelului, la care se adãugau onorurile ºi portretele de pe strãzi pentru cei consideraþi eroi, sau onorarea familiilor lor.

Concluzii

Radicalizarea ºi apelul la extremism nu sunt rezultatul direct sau exclusiv
al neintegrãrii în societãþile occidentale al imigranþilor, pentru cazul radicalizaþilor din paradigma „inamicul în interiorul cetãþii“. În ciuda studiilor sociologice care vorbesc despre o componentã de neadaptare ºi „ciocnire a civilizaþiilor“, formula nu poate explica gesturile unor imigranþi la a 3-a, a 4-a
generaþie, complet integraþi, profesori ºi vecini fãrã probleme, care brusc
pleacã de acasã pentru a se arunca în aer cu mijloacele de transport în comun
ºi concetãþenii lor – cazul atacurilor de la Londra. Însã mecanismul ºi tentaþia
regãsirii „credinþei strãbunilor“, revenirea la origini ºi cãderea în mrejele propovãduitorilor formelor radicale ale religiei islamice poate fi o explicaþie –
incompletã, dar care se susþine.
În ciuda tentativei de a crea modele, radicalizarea violentã naºte dificultãþi
în a fi clasificatã sau tipizatã, fie ºi din cauza numãrului relativ mic de cazuri
ce cad în violenþã – respectiv a erorii statistice pe un asemenea numãr relativ
restrâns de radicali suicidari care rateazã ºi ajung sã fie evaluaþi de psihologi
ºi sociologi în închisori. Rãmâne punctul comun al tuturor persoanelor radicalizate ce adoptã o formã de credinþã exacerbatã într-un anumit principiu/
cauzã/ideologie, dar ºi aici existã amendamente ºi contra-exemplul celor
care se alãturã acþiunilor, luptelor ºi „cauzei“, pentru a ajunge abia ulterior
sã se converteascã sau sã îmbrãþiºeze forma extremã a credinþei care le ºi justificã acþiunea a posteriori, înclinaþia lor fiind mai degrabã de mercenariat,
la origine, sau situatã în spaþiul bravadei sau al aspiraþiei.
Totuºi, componenta identitarã rãmâne de referinþã, atracþia pentru radicalizare ºi fuga dupã identitãþi de grup prestigioase – în aparenþã ºi percepþia
mediului din care provin – prin dezindividualizarea ca persoanã a preopinentului viitor terorist ºi subordonarea identitãþii proprii celei colective, respectiv a obiectivelor ºi credinþelor grupului.
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19. RELIGIE ªI CONFLICT. RADICALIZARE ªI VIOLENÞÃ ÎN
CAUCAZUL DE NORD*

Caucazul de Nord a devenit un punct major de atracþie, în ultima
vreme, prin prisma numãrului mare de evenimente ºi a trendului îngrijorãtor care este sesizabil în regiunea în cauzã, cu impact mai larg asupra Federaþiei Ruse, pe de o parte, dar ºi asupra Regiunii Extinse a Mãrii Negre ºi chiar pentru lupta generalã împotriva terorismului. Suma de
teme conexe subiectului este extrem de variatã, iar un cercetãtor atent ºi
prospectiv, pentru a avea adâncime în evaluãrile sale în timp, trebuie sã
parcurgã multe domenii de studiu ºi o bibliografie bogatã pentru a putea acoperi subiectul.
Am fãcut o asemenea întreprindere ºi am considerat utilã publicarea
atât a unui compendiu al resurselor bibliografice ale temei, cât ºi a unor
rezultate ale acestei întreprinderi, a tezei/tezelor centrale ale studiului,
pentru a releva direcþii noi ºi moduri inedite de abordãri de perspectivã,
ca teme de cercetare viitoare, dar ºi pentru a deschide apetitul cercetãtorilor de a se apleca asupra tuturor acestor unghiuri pentru a putea surprinde direcþia ºi nuanþele de desfãºurare ale evenimentelor. Evident cã
ºi o structurã generalã a studiului extins nu putea lipsi din acest sumar
al unei cercetãri elaborate, finanþatã printr-un proiect mai larg aparþinând Black Sea Trust al German Marshall Found, în curs de derulare.
Scopul final al studiului ar trebui sã fie furnizarea unei baze de informaþii, idei ºi teorii în evoluþie pe care se sprijinã evaluarea privind situaþia din Caucazul de Nord ºi care pot fi temeiurile oricãrei proiecþii prospective astãzi în legãturã cu zona, dar ºi cu teme mai largi care se con————————

* A fost publicat ca Occasional Paper al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor ºi Early Warning
cu titlul Religie ºi conflict. Radicalizare ºi violenþã în Caucazul de Nord, Occasional Paper, Vol. 4
nr.1/2011, http://www.cpc-ew.ro/occasional_papers/001_.pdf ºi în limba englezã cu titlul Religion and
conflict. Radicalization and violence. Radicalism and violence in the North Caucasus, Occasional
Paper, Vol. 4, nr. 3/2011, http://www.cpc-ew.ro/occasional_papers/003_.pdf. În variantã în limba englezã a fost publicat ca ºi capitol sub titlul Religion and Conflict: Radicalism and Violence in the North
Caucasus, , în „Religion and conflict: radicalization and violence in the Wider Black Sea Region“,
coordonatori: Iulian Chifu, Popescu Oana, Bogdan Nedea, Editura ISPRI, Bucureºti, 2012, ISBN 978973-7745-71-2, pp. 73- 82. În variante diferite a fost publicat ca articol în limba românã sub titlul
Religie ºi conflict. Radicalizare ºi violenþã în Caucazul de Nord, Infosfera, Anul III, nr. 4/2011, ISSN
2065-3395, pp. 28-36 ºi în limba englezã sub titlul Religion and Conflict: Radicalization and Violence
in the North Caucasus, în Turkish Policy Quarterly, Fall 2011, Vol. 10, No. 3, Istanbul, 2012, pp. 121132. Lucrare prezentatã în cadrul conferinþei internaþionale „Religion and Power Relations in Central
and Eastern Europe“, 19 – 21 aprilie 2012, Iaºi, organizatã de cãtre Universitatea Petre Andrei, cu titlul
„Religion and conflict: radicalism and violence in the North Caucasus“. De asemenea concluziile au
fost prezentate în cadrul Conferinþei internaþionale organizatã de German Marshall Fund, „From Wider
Black Sea Region to Eastern Neighborhood: Change of Name or Change of Game?“, Bucureºti, 7
martie 2013. De asemenea prezentatã în cadrul conferinþei internaþionale „Black Sea Policy Cooperation Forum 2011“, organizatã de cãtre GMF, Bucureºti, 3-6 noiembrie 2011.
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jugã pentru a da complexitatea regiunii. Apoi þinta finalã este aceea de
a rãspunde, pe baza acestor teorii ºi trenduri cu valoare calitativã, care
e direcþia în care merge acest curs ºi spre ce realitate se poate îndrepta
situaþia curentã, în ce mãsurã ea va rãmâne la nivelul unei probleme locale, cât de mult va afecta regiunea ºi dacã nu cumva elemente esenþiale
ale subiectului ºi temei sunt de regãsit ºi în alte zone ale globului, dacã
nu cumva constituie temeiuri pentru fenomene mult mai largi.
Fãrã a avea pretenþia de a acoperi pe de-a-ntregul problematica, am
considerat util sã aducem la zi experienþa noastrã ºi sã deschidem subiectul cercetãrii oricui vrea sã urmeze acest siaj, ale cãrei trenduri
creeazã suficiente motive pentru a presupune cã ascund fenomene cu valoarea universalã ºi globalã. Am utilizat pe scarã largã teorii diverse ºi
idei multiple, realizând o supra-esenþã asupra cãreia revendicãm paternitatea ºi reuºind, spunem noi, sã dãm un sens ºi un rãspuns la întrebarea cum va evolua problematica în viitorul pe termen mediu, 5-10 ani.

I. Bibliografia temei, teme de studiu asociate,
idei de abordare a problematicii conflictelor
în Caucazul de Nord

Tema conflictelor în Caucazul de Nord este una extrem de vastã ºi de
strictã actualitate, cu atât mai mult atunci când decupãm din multitudinea de
fenomene suprapuse în aceastã regiune aspectele de naturã religioasã ce
inflameazã conflictele. Totuºi, considerãm cã abordarea este de strictã actualitate, odatã ce reflexele iniþiale de facturã etnicã, naþionalist-separatistã, s-au
estompat sau au dobândit un nou vehicul de realizare într-un context justificat pe baze religioase ºi într-un proiect precum Emiratul Caucazului, dar ºi
în alte numeroase grupãri insurgente cu baze religioasã ce dominã regiunea,
concomitent cu fenomenul implicãrii în toate aceste miºcãri a slavilor convertiþi la Islam ºi a elementelor islamice seculare moderate ce-ºi redescoperã
identitãþi radicalizate.
Am separat întreprinderea noastrã în douã pãrþi substanþiale: prima este o
trecere în revistã a unui aparat teoretic elaborat, provenind din numeroase ramuri ale ºtiinþei ºi acoperind multe realitãþi lesne de identificat ºi în Caucazul
de Nord. Avantajul creãrii acestei baze este întemeierea evaluãrilor ulterioare
în cazul concret al regiunii vizate pe studii extrem de serioase ºi consistente,
cu lecþii învãþate din numeroase evaluãri în regiuni ce nu au nimic de a face
aparent cu cea vizatã. Cu atât mai mult, descoperirile acestor studii îºi pot
dovedi utilitatea ºi pot ghida direcþia identificãrii trendurilor de evoluþie în
Caucazul de Nord ºi pot prezice direcþia ºi substanþa transformãrilor din
aceastã regiune ºi impactul lor asupra Regiunii Extinse a Mãrii Negre sau pot
crea chiar modele de evoluþie ºi în alte zone ale globului.
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Din acest punct de vedere, o agendã de cercetare ar trebui sã înceapã prin
a aborda sistematic conflictele, rolul identitãþii în conflicte ºi conflictele
identitare ca formã specificã de conflicte, pentru ca apoi sã treacã în revistã
caracteristici ale conflictelor interetnice, oprindu-se mai îndelung asupra caracteristicilor specifice ale conflictelor religioase ºi ale elementelor ce definesc proximitatea relaþiei religiei cu conflictul ºi violenþa.
Nu în ultimul rând, este utilã ºi abordarea ideilor inedite ale lui Dominique Moisi175, care realizeazã o „geopoliticã a emoþiilor“, înlocuind stereotipurile lui Samuel Huntington din „Ciocnirea Civilizaþiilor“ cu un model al
situãrii în prim plan a emoþiilor, model ce permite întrepãtrunderea geografiilor personale, sufleteºti, indiferent de locul unde se aflã respectivul individ
ºi profeseazã „tipologia de emoþie“ de care aparþine, în formula de categorisire propusã. Abordarea este compatibilã cu globalizarea ºi subliniazã o caracteristicã fundamentalã a conflictelor identitare, care plaseazã în prim-plan
afectul, reprezentãrile ºi percepþiile individuale ºi colective ºi, nu în ultimul
rând, emoþiile comune ca declanºator al reacþiilor colective ale diferitelor
grupuri ºi comunitãþi implicate.
O a doua parte a temelor de studiu trebuie sã abordeze elementele de facturã socio-psihologicã ce au determinat radicalizarea ºi convertirea, respectiv trecerea de la o religie la formele radicale ale sale, la acceptarea violenþei
ca instrument176 pentru atingerea agendei particulare a unor grupuri radicale
ºi la elementele ºi mecansimul ce determinã trecerea la acþiune ºi declanºarea propriu-zisã a activitãþii de facturã teroristã. Studiul cel mai important
rãmâne cel legat de terorismul suicidar, prin detonarea de bombe, cea mai
curentã ºi rãspânditã formã de acþiune în situaþii asimetrice, care are ºi cea
mai puternicã încãrcãturã de mobilizare ºi implicare emoþionalã, de sacrificiu de sine, care poate explica ºi drumul parcurs în radicalizare sau autoradicalizare (în faþa internetului, în formula „lupilor singuratici“).
O a treia parte trebuie sã arunce o privire profundã ºi, spunem noi, ineditã
asupra Islamului. De la religia majorã biblicã, descrisã de Karen Armstrong
ºi prezentatã pe larg de numeroºi învãþaþi mai vechi sau contemporani ai
Islamului, ce surprind toate componentele ºi ramurile acestei religii, pânã la
Islamul politic ºi politizarea perceptelor Islamului sau utilizarea Islamului ca
instrument de mobilizare în conflicte. Acordãm un loc important descoperirii
fãcute de Mihaela Matei177 în recenta sa tezã de doctorat, în care aratã versatilitatea, comportamentul oportunist ºi adaptabilitatea Islamului la spaþiul în
care se manifestã, despre existenþa mai multor Islamuri ºi pânã la descrierea
completã a formulelor „noului Islam“, a noilor miºcãri contemporane, de la
cele inspirate de Revoluþia iranianã ºi miºcãrile jihadiste de tip Al-Qaeda ºi
pânã la formula „noului Protestantism Islamic“ al lui John Esposito, preconizat de cercetãtorii din zona academicã, evoluþia ºi revoluþia Islamului modern,
ºi profesat, în anumite limite, pe douã filoane diferite, de Turcia prezentã.
Nu am putea da completitudine componentei teoretice fãrã abordarea a
douã instrumente extrem de puternice ºi utile în contextul Caucazului de
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Nord, cele legate de teritorii neguvernate ºi de societãþile puternic divizate.
Sunt concepte cu un construct intern solid, teoretizate ºi aplicate în spaþii extinse, mergând de la Teritoriul Autonom Administrat Federal din Pakistan
(FATA) pânã la zone largi din state slabe ºi la societãþi dezvoltate pe baza
convieþuirii statale antagonice, cu istorie îndelungatã ºi caracterizate de memorie a conflictului de generaþii. Aceste instrumente se vor dovedi ºi ele extrem de utile în spaþiul Caucazului de Nord ºi în analiza pe care dorim sã o
facem prin prisma acestor paradigme, în condiþiile în care realitatea din regiune valideazã apartenenþa zonei la aceastã familie de modele deja cercetate.
În fine, un asemenea studiu nu ar fi complet dacã nu încercãm sã schimbãm fundamental unghiul de vedere, dându-i amplitudine ºi relevanþã, încercând sã abordãm subiectul ºi din unghiul deficienþelor receptorului acestei
realitãþi, al societãþilor asupra cãrora se manifestã efectele. Vorbim aici despre trenduri de evoluþie ale acceptabilitãþii societãþilor occidentale moderne
a acestor realitãþi, a scãderii rezilienþei noastre ºi a reacþiei uneori exagerate
cu care privim evenimentele acestea atunci când ele se produc, ridicându-le
la dimensiuni catastrofale. Cãci terorismul îºi are relevanþã atunci când existã
mediul ce poate fi terorizat iar hiper-sensibilitatea, lipsa de rezilienþã a societãþilor noastre, hiperbolizarea evenimentelor de aceastã facturã, percepþia
noastrã în raport cu aceste realitãþi nu face decât sã amplifice impactul acþiunilor teroriste ºi sã antreneze, în consecinþã, pe spirala escaladãrii, accelerarea numãrului de acþiuni ºi a folosirii acestor evenimente dramatice tocmai
pentru cã aceastã garanþie a vizibilitãþii ºi impactului178 le face dezirabile insurgenþilor, teroriºilor ºi oricui vrea sã transmitã un mesaj de naturã politicã
dar nu are vizibilitate, audienþã sau masã criticã pentru a-ºi putea oferi o tribunã suficientã pentru propriul sãu ego.
Într-o parte a doua a studiului, creºte relevanþa directã asupra aplicãrii
acestor teorii la regiunea Caucazului de Nord. Dupã parcurgerea evenimentelor ºi particularitãþilor regiunii, în modul în care sunt ele surprinse ºi descrise pe larg, meritã fãcutã o trecere în revistã ºi aplicare a tuturor acestor
teorii pentru a vedea mãsura în care ipotezele de bazã se verificã ºi dacã concluziile rezultate sunt relevante pentru cazul nostru particular. De aici vor
rezulta ºi majoritatea concluziilor ºi desenul prospectiv pe care-l vedem a fi
creionat pe termen mediu ºi lung de actuala situaþie pentru regiunea mai largã a Mãrii Negre ºi pentru evoluþiile relaþiilor internaþionale în general, în
viitor.

II. Metodologie aplicatã: teze ºi descoperiri
fundamentale în Caucazul de Nord

Analiza preliminarã a elementelor teoretice ºi a celor faptice, de pe teren,
ne permite sã tragem un numãr de concluzii intermediare, ce urmeazã a fi
confirmate, întãrite sau, din contra, nuanþate ºi infirmate prin efectul verifi-
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cãrii lor ºi al confruntãrii cu interviurile din teren. Baza teoreticã ºi documentarã asupra subiectului ne permite însã sã avansãm aceste concluzii în
calitate de ipoteze de lucru:
– salafiºtii – wahabiþii (denumiþi în mod alternativ de cãtre diferiþii actori)
sunt acuzaþi, în mare parte, pe nedrept pentru un anumit aport în radicalizarea
populaþiei din Caucazul de Nord, pentru rolul lor în convertirea elementelor
slave din Stavropol Krai ºi Krasnodar Krai sau din republicile etnice ale
nordului Caucazului. În fapt, formulele islamului radical provin din forme de
influenþã variate, plecând de la o autoradicalizare a islamiºtilor locali, în cãutarea formelor „adevãratului Islam“, deosebit de formele seculariste sau „oficiale – oficioase“ acceptate în Federaþia Rusã de cãtre stat ºi de cãtre liderii
republicani sau regionali, dar ºi introducerea în discuþie a unui nou radicalism jihadist islamic atractiv, a unei Noi Miºcãri Islamiste radicale, o formulã
nouã de sectã sau variantã de cult a islamului adaptatã spaþiului unde se dezvoltã, care combinã cele douã tendinþe: îmbrãþiºarea religiilor radicale, chiar
jihadiste ºi fuga dupã aºa numitele „noi religii“. La acestea se adaugã convertiþii, a cãror cãdere în acest spaþiu nu mai poate fi asignatã nevoii unei
identitãþi de grup de prestigiu care sã suplineascã o problemã identitarã personalã gravã, fiind mai degrabã semnul aderãrii la formula radicalã „veche“
sau la forma nouã a islamismului radical-jihadist regionalã ca formulã de
protest, ca reacþie anti-sistem;
– formulele oferite de variantele radicale ale Islamului sau de noii imami
ai formei de islamism regional presupun schimbarea statului, a formei de
organizare ºi dependenþã de liderul autoritar local sau de metropola rusã,
introducerea legii sharia, ca alternativã la circuitele financiare corupte, care
asigurã îmbogãþirea liderilor, eventual, în nici un caz dividende pentru populaþie, evitarea plãþii impozitelor, formula sprijinului frãþesc pentru susþinerea
celor sãraci ºi a cauzei, zakat-ul, toate pliindu-se perfect atât pe stil islamic
originar reinterpretat cât ºi pe doleanþa desprinderii de metropola rusã sau de
revizionism al structurilor statale existente;
– Caucazul de Nord începe sã se contureze tot mai mult ca o nouã FATA
pakistanezã – regiunea tribalã administratã federal din Pakistan, la frontiera
cu Afganistanul. Nedelimitatã, fãrã control, fãrã instituþii viabile, subiect al
tuturor influenþelor ºi expusã presiunilor transfrontaliere, oferind acoperirea
unei regiuni ieºitã de sub control statal prin efectul culturii tribale îmbrãþiºate, dar un spaþiu excelent pentru promovarea diferitelor influenþe ºi spaþiu
propice pentru bazele de unde sã poatã fi lansate atacuri, proiectate în inima
sistemului. Astfel, Caucazul s-ar îndrepta mai degrabã spre lumea arabã clasicã decât spre o variantã a statelor ºi republicilor independente/autonome,
nesustenabile financiar. O altã direcþie complementarã ce ar putea servi drept
model, suprapusã pe cele anterioare, e tocmai formula de reacþie la o formã
de „colonizare“ anterioarã, care a topit redeºteptarea naþionalã ºi protestul
separatist iniþial ºi a cãzut în varianta protestelor de formã extremã;
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– Cecenia, Emiratul Caucaz ºi formula de miºcare jihadistã-islamistã nouã –
pare sã se defineascã tot mai puternic. Dupã datele pe care le avem, legãtura
cu Al-Qaeda este întâmplãtoare, neformalizatã ºi se reduce virtual la pregãtirea unora dintre rezidenþi în madrasas-uri alãturi, poate, de viitori jihadiºti
ºi membri Al-Qaeda, la pregãtirea unor luptãtori ai organizaþiei pe teren, în
diferitele confruntãri, la traversarea întâmplãtoare a regiunii de cãtre luptãtori jihadiºti ºi nu la o relaþie asumatã de vreuna dintre pãrþi. Emiratul Caucaz nu aratã deloc a construcþie de tip Al-Qaeda, fãrã a nega aici influenþe
externe venind din partea diferitelor structuri ºi personaje legate de organizaþie, dar e un construct specific, eminamente local, extins pe spaþiul statelor
ce au populaþii aparþinãtoare de religia islamicã, cu excepþia notabilã a Osetiei de Nord, deºi ºi aici amprenta convertirii s-a fãcut simþitã;
– o altã caracteristicã este atracþia ºi susþinerea localã. Capacitate de a
atrage luptãtori în insurgenþã este deosebitã ºi se poate realiza doar pe fondul
unei nemulþumiri sistemice, care permite constituirea unui spaþiu de simpatie
ºi presupune nevoia unei forme de protest instituþionalizat. Mai mult, atractivitatea e atât de profundã încât reuºeºte sã producã fenomene extreme de
tipul convertirii la Islam a creºtinilor slavi din regiune ºi zonele adiacente,
precum ºi radicalizarea extremã a tuturor musulmanilor – originari sau convertiþi – care îºi pun la bãtaie în aceastã luptã chiar viaþa, prin acþiuni suicidare ºi atacuri cu bombã;
– violenþa autoritãþilor; impunitatea reprezentanþilor Armatei, serviciilor
secrete ºi forþelor de ordine aflate pe acest teritoriu ºi aplicând abuzuri asupra
populaþiei locale; situaþia economicã complicatã în regiune, alãturi de nivelul
mare al ºomajului; disparitãþile manifeste între localnici ºi viaþa, veniturile
lor, pe de o parte ºi autoritãþile locale ºi averile acestora, de cealaltã parte,
respectiv modul de salarizare al celor trimiºi de la Moscova, a creat cadrul
adâncirii discrepanþelor ºi constituirii sentimentelor de urã împãrtãºite, în
mod egal, atât faþã de autoritãþile locale ºi regionale, cât ºi faþã de metropolã,
gãsitã vinovatã de ambele metehne, de modul de tratare a localnicilor ºi de
aºezarea unor personaje nepotrivite în posturi de conducere localã ºi regionalã. Pe acest fond, e necesar doar un declanºator la nivel personal, alcãtuit
cel mai adesea din experienþe traumatizante proprii, injustiþie, umilinþã, pentru a face saltul spre alãturarea la insurgenþã, susþinerea deschisã, plecarea în
tabere sau în munþi ºi chiar trecerea la acþiuni violente ce asumã inclusiv sacrificiul suprem pentru cauzã;
– în afara faptului cã insurgenþa are aportul direct al oamenilor nemulþumiþi, situaþia ºi contextul permite un spaþiu larg de surse de recrutare pentru
insurgenþã, acþiuni jihadiste sau suicidar-teroriste, aºa cum permite ºi cãderea
în radicalizare islamicã, convertirea ortodocºilor slavi la islamism, respectiv
la formele radicale jihadiste, fãrã legãturã neapãrat cu salafismul-wahabismul, ca forme tradiþionaliste conservatoare ºi chiar anacronice ale Islamului
în contemporaneitate. E vorba despre motivaþie personalã, dar ºi despre contestarea leadership-ului rus care determinã aceste opþiuni. Cãutarea miºcãri-
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lor radicale nu are, deci, de a face cu înclinaþii personale spre „credinþa adevãratã“, ci e o miºcare de frondã împotriva „religiei oficiale“, a celei acceptate ºi se situeazã mai degrabã în spaþiul miºcãrilor de protest ºi contestare
decât în cele ale cãutãrii unei credinþe suficient de stricte ºi „reale“ care sã
asigure „viaþa de apoi“, reproducerea în eternitate, respectiv sã rezolve problema umanã a conºtiinþei faptului cã fiinþa umanã, oricare ar fi ea, va muri,
deci are nevoie de o formulã de a gestiona acest aspect prin elemente ce-i asigurã menþinerea dincolo de timpul vieþii, eventual în eternitate;
– exitã o întreagã teorie care vorbeºte despre faptul cã se manifestã o susþinere a unui filon etno-naþional, de reafirmare a identitãþii naþionale ºi etnice,
care însã nu este ºi etno separatist (clamând, de exemplu, independenþa Ceceniei) pentru cã este pragmatic, iar statele nord-caucaziene nu sunt sustenabile. Este posibil ca anumite elemente din aceastã susþinere sã fie adevãrate,
ele sunt verosimile, dar merg în spaþiul emoþional unde reacþia ar putea fi
nuanþatã faþã de logicã. Sentimentele etnonaþionale ºi etnoseparatismul sunt
combinate, sunt ºi contrare în sine ideii Emiratului Caucazului, o formulã separatistã regionalã, fundamentatã religios nu etnic, modelul reproducând Califatul guvernat de Sharia, cu autonomii naþionale specifice;
– etnoseparatismul nu a dispãrut, e unul fundamental anti-rus ºi persistent.
Se bazeazã pe elemente ce decurg din ideea contestãrii colonistului ºi a metropolei imperiale, autoritãþii nealese ci impuse, regulilor netradiþionale impuse ºi abuzurilor;
– în acest caz, sunt de remarcat ºi elementele ce þin de experimente sociologice care au avut ca efect secundar, în timp, renaºterea sentimentelor de
identitate etno-naþionalã dupã prãbuºirea fostei URSS. Este vorba despre un
efect al rezultatului experimentelor de construcþie a etniilor în cadrul URSS,
cu precãdere în Uniunea Sovieticã, prin lansarea programaticã a unui numãr
de sociologi, inclusiv în munþii Caucaz, cu scopul de a crea identitãþi etnice
multiple. Ei au identificat etnii care se întindeau pe jumãtate de sat, elemente
distincte în alfabet ºi simbolisticã, în exprimare, au reuºit sã adune elemente
folclorice transformate în adevãrate „literaturi etnice“ cu câteva volume încropite, întreg efortul având drept scop sublinierea multietnicitãþii, faptului
cã URSS era raiul de convieþuire al popoarelor pe baza comuniunii ideologice, dar ºi sublimarea totalã a elementelor naþionale distincte, clasice, cu
trãsãturi de forþã diferite, pentru a evita tendinþe naþionaliste sau separatiste
pe seama existenþei multitudinii celorlaltor etnii ºi popoare ce trãiau în Patria
Sovietelor fãrã probleme. Strategia a fost aplicatã evident contra republicilor
naþionale mari, dar ºi contra republicilor etnice nord-caucaziene, din spaþiul
Ural – Volga sau din Extremul Orient, elemente ce acopereau ºi înglobau
problematica teritoriilor cotropite. Varianta a fost amplificatã de fenomenul
deportãrilor, de împãrþirea fãcutã în etnii bune ºi rele (în special de cãtre Stalin), la care s-au adãugat complicaþiile create la revenirea din Gulag ºi din
deportãri, cu terenuri ºi case luate, confiscate, redistribuite altor popoare ºi
familii stabilizate în acele zone, cu redesenãri teritoriale, pe baza doctrinei
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maximei complicaþii etnice – care sã blocheze orice tentativã de desprindere
ulterioarã a oricãrei formaþiuni din cadrul URSS sau Republica Sovieticã
Socialistã Federativã Rusã, uniri de republici – vezi formulele reale ºi de
proiect ale unei republici a Caucazului, tentaþii ºi experimente sociologice
ale cãror efecte secundare ºi efecte în timp se regãsesc ºi astãzi;
– acum noua strategie a vizat ºi formula de respingere a separatismului
naþional, tentativele diferitelor popoare din Federaþia Rusã ca, dupã prãbuºirea URSS, sã punã în discuþie, pe aceeaºi logicã a preexistenþei naþionale ºi
a lipsei unui consimþãmânt al intrãrii în Uniune sau Federaþie, a rãmânerii în
acelaºi conglomerat. CSI a fost un instrument de succesiune a URSS – prin
actele succesiunii la tratate a Federaþiei Ruse faþã de URSS, a succesiunii republicilor la frontiere, dar a fost un instrument de creare a unei miºcãri inverse, de integrare ºi unificare în spaþiul post-sovietic când, dupã prãbuºirea
URSS, era ameninþatã prãbuºirea teritorialã – prin separatism – a Federaþiei
Ruse însãºi. Existã zone de analizã care prezumã cã, în combaterea fenomenului cecen, a fost chiar o oarecare susþinere a insurgenþei radicale, a legãturilor forþate cu radicalii religioºi arabi, cu miºcarea teroristã cu baze religioase islamice internaþionalã, ulterior chiar cu Al-Qaeda, pentru a demonstra ingerinþa internaþionalã – occidentalã iniþial, apoi cea arabã, a Al-Qaeda
– ºi negarea realitãþii cã se întâmplã ceva obiectiv în spaþiul rus, respectiv o
formulã de renaºtere naþionalã ºi la nivelul republicilor etnice componente
ale Federaþiei Ruse. Deci miºcãrile naþionale separatiste au fost combãtute
prin mutarea subiectului pe tãrâmul radicalismului islamic, a terorismului internaþional, al glisãrii imaginii miºcãrilor separatiste spre radicalism religios
ºi violenþã. Rezultatul a fost pierderea de sub control a elementelor de naturã
naþionalã, separatistã, cu baze legitime obiective ºi suplinirea lor cu cele legate de aspectele religioase, pe cuprinsul întregului Caucaz. Astfel, dacã la
început Jihadul a fost îmbrãþiºat ca formã impusã, sugeratã chiar de autoritãþi, de la un punct încolo el a preluat realitatea ºi s-a obiectivat în soluþie, ca
formã de protest, fiind preferat variantei separatiste etnico-naþionale. Existã
ºi ipoteza cã întreaga miºcare radicalã islamicã, implantatã iniþial pentru a
arãta trendul ºi culorile miºcãrilor separatiste, a fost inventatã chiar în Rusia,
pentru ca ulterior cei ce au deschis cutia Pandorei sã se trezeascã cu situaþia
cã aceste elemente au început sã se obiectiveze în cruda realitate, ºi cã au
ceea ce iniþial montaserã pentru a utiliza ca imagine ºi percepþie publicã: o
miºcare integristã, radicalã, regionalã, jihadistã. Proiectul iniþial de contracarare a separatismului a scãpat de sub control;
– astãzi, insurgenþa cu bazã religioasã e atractivã iar lumea i se alãturã,
musulmani sau ortodocºi, în egalã mãsurã, primii radicalizaþi, ultimii convertiþi la islam, cu scopul de a lupta cu establishment-ul (ºi oficial, programatic,
dar ºi subliminal). Scopul real ºi þinta rãmân, poate, încã necunoscute din
cauza multitudinii de lideri ºi a vitezei eliminãrii lor succesive, dar el urmeazã sã se decanteze ºi sã se precizeze în cursul procesului, odatã cu avansarea
situaþiei, dacã Emiratul dobândeºte tot mai multã conºtiinþã de sine, unitate,
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coerenþã, organizare, se instituþionalizeazã – într-un proces similar OEP – ºi
îºi asumã tot mai mult soarta regiunii, evoluând cãtre a câºtiga public disputa
cu autoritãþile republicane locale, cu cele regionale ºi centrale, asumându-ºi
ºi responsabilitãþi în consecinþã, pentru locuitorii regiunii. Astfel, poate fi
imaginatã ºi formula protostatalã în Caucazul de Nord, a unui pseudo-stat de
tip Califatul islamic, cu legea sharia la baza procesului executiv-normativ,
cu structuri autonome pe republici ºi etnii, care încet-încet ar prelua controlul
ºi autoritatea ºi ar abandona lupta din munþi. Formula statalã ar fi una transcaucazianã, cu structuri autonome ºi elementul ruso-slav eliminat sau convertit la Islam ºi cu alonjã ºi dincolo de regiunea Caucazului de Nord;
– cel mai probabil, Caucazul de Nord nu va trece prin acest proces, ci va
rãmâne în combinaþia failed state/teritoriu slab guvernat la frontierã, fãrã
structurã complet organizatã ºi responsabilã (ci mai degrabã una pur contestatarã asimetricã, de tip reþea) pentru a putea sã se opunã contracarãrii clasice
de cãtre structurile de securitate ruse a activitãþilor insurgenþei. Instabilitatea
endemicã va fi o caracteristicã a regiunii pe termen mediu, la care se va adãuga un tip de export de instabilitate în zone din sudul Federaþiei, prin migranþi
ruºi ºi impact direct, dar ºi prin fuga dupã resurse în zone mai bogate a resortisanþilor islamici din regiune, din cauza forþei demografice a Caucazului de
Nord, cu o tendinþã de export de model ºi atacuri în centrul metropolei, poate
chiar la Moscova. Varianta pe care o prognozãm aici, spre a fi cea mai probabilã, este ºi mai complicatã ca situaþie decât cazul unei autoritãþi separatiste ce devine responsabilã ºi alcãtuieºte un duºman palpabil, cãci formula
duºmanul nedefinit, difuz, împrumutând etichete diverse, nu este altceva decât copierea modelului de tip etichetã/francizã Al-Qaeda, în care „brandul“
francizat este numit Emiratul Caucaz. Incertitudinea se anunþã a deveni un
mod de viaþã în regiune, în spaþiul limitrof, cu extindere în întreaga Rusie;
– demografia este vulnerabilitatea cea mai mare a statului rus: ea dã tonul
variantei celui mai prost scenariu: destabilizarea generalã a Rusiei, cu crearea unor puncte de coagulare ºi rãspândire a ideologiei de tip radicalism ºi
jihadism islamic, cu forþã de convertire ºi diseminare, infestare la nivel larg.
Valurile de migraþie din raþiuni sociale, în cãutare de locuri de muncã ºi trai
mai bun pot susþine o asemenea epidemie ºi exportul de sistem, de structurã
de instabilitate;
– schimbãrile demografice din regiune sunt accentuate. Depopularea Caucazului de Nord de etnici ruºi este un fenomen deja sesizat la nivelul conducerii Districtului Caucazului de Nord ºi a întregii Rusii, de unde nevoia celor
douã puncte stabile, respectiv a unei reveniri a Religiei în zonã – însã stabilirea componentelor Bisericii ruse sau forþarea împãrþirii în „Islam bun –
Islam rãu“ nu e o soluþie. Din contrã, varianta potrivitã pentru a asigura un
punct de referinþã moral ºi o înþelegere realã a religiei islamice ar putea reclama un sprijin al autoritãþilor turce ºi o influenþã directã a unei forme de islam
politic rezultat dintr-o „reformã“ în religia islamicã, aºa cum s-a petrecut în
religia creºtinã cu protestantismul;

GÂNDIRE STRATEGICÃ

267

– insularizãrile demografice slave sunt în scãdere vertiginoasã. Aici lucrurile pot evolua în varianta planificatã de repopulare cu cazaci, însã aceastã
componentã etnicã slavã va fi resimþitã ca o populaþie impusã de „colonist“,
mai mult, ea este prima expusã – am vãzut-o la Krasnodar Krai ºi Stavropol
Krai – convertirii la Islam ºi radicalizãrii ulterioare. Popularea prin transplantare forþatã, refugiere în sudul Rusiei, intoleranþã faþã de populaþia localã
ºi, deci, enclavizare, nu este nici ea o soluþie, mai ales cã menþinerea acestei
populaþii la nivel local se poate face doar prin locuri de muncã bine plãtite,
create artificial ºi discriminatoriu în relaþia cu populaþia localã;
– ciclul determinat de convertire, urmatã de islamizare, care continuã prin
extinderea populaþiei caucaziene, superioarã demografic ºi liberã sã circule
în Rusia, este cel care trebuie rupt, dar în formulã naturalã, nu prin crearea
de bariere artificiale în interiorul statului rus. Acestea ar fi intepretate ca
semnale de discriminare, pe când varianta unei susþineri a locurilor de muncã
ºi a unei baze religioase coerente, a unei forme conservatoare, non-violente,
austere a Islamului, ar fi cea care ar putea da rezultate, în condiþiile în care
autoritãþile nu o susþin, nu o impun, ci doar o tolereazã, având ºi anumite
luãri de poziþie critice la adresa exceselor eventuale ale acestor practici;
– rãmâne în prim-plan – ºi se va perpetua, credem noi – discuþia privind
tentaþia detaºãrii Caucazului de Nord de restul Rusiei ca soluþie, varianta modelului de „tãiere a cozii ºopârlei“, însã formula, astãzi, ar da rezultate mai
degrabã nerelevante, intervine prea târziu, deja toatã regiunea din jur este influenþatã de forme radicale ale Islamului, îmbrãþiºarea lor fiind ºi un rezultat
direct al politicilor brutale ºi neadaptate care s-au formulat pentru regiune,
dar ºi a unora aplicate la nivelul întregii Rusii – cu referire specialã la instalarea verticalei puterii ºi eludarea formulei liderilor aleºi ca formule genuine
de reprezentare, în favoarea celor numiþi sau a formulelor de falsã reprezentare. Moscova este expusã ºi mai mult din cauza contra-reacþiei, respectiv a
naþionalismului anacronic ºi a xenofobiei manifestatã prin acþiuni la adresa
alogenilor ºi ne-ruºilor, acest fapt accentuând alienarea ºi enclavizarea islamicã în sânul Moscovei ºi în alte oraºe ale Rusiei, fapt ce predispune la
radicalizare localã de metropolã (pe variantele studiate deja la nivelul Marii
Britanii, Franþei, Germaniei, SUA).
– rãzboiul din Georgia nu a ajutat. Nici recunoaºterea ºi militarizarea Osetiei de Sud ºi Abhaziei, dincolo de costurile la nivel internaþional, nu au adus
o plus valoare în stabilizarea Caucazului de Nord. Din contra, am înregistrat
valuri de recrudescenþã ale atacurilor suicidare cu bombe ºi în regiunea Caucazului de Nord ºi în Moscova sau în inima Rusiei, ca efect al unei revolte
constante, nu neapãrat în legãturã cu evenimentele din Caucazul de Sud, dar
cu o anumitã dependenþã ºi coincidenþã de calendar. Recunoaºterea celor
douã regiuni ale Georgiei ocupate drept state independente au alimentat
porniri naþionaliste în Caucazul de Nord, în timp ce exemplul Georgiei, care
a luptat, a rezistat ºi a supravieþuit, alimenteazã speranþele insurgenþei, dar ºi
ale miºcãrilor naþionale, etnice, separatiste, topite între timp sub atractivitatea
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ºi vizibilitatea insurgenþei de facturã religioasã, a Emiratului Caucazului de
Nord, acolo unde ideologia jihadistã ºi a radicalismului religios a fost mai
atractivã decât cea naþionalã – aici ºi cu largul concurs al autoritãþilor ruse.
Georgia încearcã relaþii bune cu republicile din Caucazul de Nord ºi pe fondul separatismului naþional, al ocupaþiei, dar ºi al perspectivei vecinãtãþii.
Georgia abordeazã mai degrabã o agendã etnicã ºi naþionalã decât una religioasã, fiind prima afectatã de perspectiva unui zid islamic la nord de Munþii
Caucaz, care sã izoleze Georgia ºi Armenia creºtine la Marea Neagrã ºi între
curente islamice distincte, unele moderate, altele politizate ºi radicalizate,
între purtãtorii cãrora pot oricând izbucni ºi conflicte de naturã sectarianã.

20. CONFLICTUL DE VALORI ÎN CAZUL
FILMULUI „INOCENÞA MUSULMANILOR“*

1. Cazul Salman Rushdie:
Lansarea dezbaterii în conflictul de valori

Primul caz care a þinut titlurile ziarelor ºi care a deschis dezbaterea, un caz
care încã mai este valabil ºi acum, este cel al romanului „Versetele satanice“
al lui Salman Rushdie. Acesta este cel mai cunoscut caz în care au fost puse
în joc limitele libertãþii de exprimare ºi multiculturalismul a fost utilizat
pentru impunerea de limite spiritului libertãþii în numele coeziunii sociale ºi
al unitãþii, a corectitudinii politice ºi respectului pentru sensibilitatea unei
comunitãþi de credincioºi. În cele din urmã, acest caz a condus la fenomenul
auto-cenzurii ce afecteazã structura liberalã a societãþii democratice ºi impune toleranþa ºi civilizaþia ca valori împotriva liberei exprimãri, iar întregul
proces aduce atingere substanþei fundamentale a societãþii liberal-democrate.
Conflictul valorilor aduce în dezbatere mai multe aspecte. Pe de o parte,
este vorba de multiculturalism – în sensul de societate ce respectã diversitatea prin evitarea chestionãrii acesteia cu privire la limitarea reacþiilor la
viziuni entocentriste ºi a comportamentului ce creazã diviziuni. Acest tip de
comportament apare în grupuri închise ce refuzã integrarea ºi acceptarea
responsabilitãþii pentru perioada colonialã, dovedindu-se lipsite de toleranþã
când vine vorba de concetãþeni cu stiluri de viaþã ºi credinþe diferite.
Practic, vorbim de puterea societãþii liberale de a se defini pe sine, spiritul
sãu ºi ideile sale diverse, sau una care acceptã sã fie definitã de alþii ºi con————————

* Publicat ca Occasional Paper al Centrului de Prevenire a Conflictelor ºi Early Warning în varianta
în limba englezã cu titlul The conflict of values in the case of the „Innocence of the Muslims“, Occasional Paper, Vol. 5., nr. 8/2012, http://cpc-ew.ro/occasional_papers/vol5_08.pdf. Urmeazã sã aparã în
Monitor Strategic, în limbile românã ºi englezã.
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damnã la moarte intelectualii, reacþionând violent la artã ºi la creaþii controversate. Toleranþa ºi acceptarea diversitãþii reprezintã un set comun de valori
pentru ambele grupuri, aºa cã existã un tãrâm comun pentru construirea unei
soluþii la aceastã controversã.
De la un roman suprarealist la o dezbatere teologicã

În 1988, autorul britanico-indian Salman Rushdie a publicat cel de-al patrulea roman al sãu, „Versetele satanice“. Cartea urmãreºte aventurile a douã
personaje de origine indianã, Gibreel ºi Saladin, care aterizeazã în Marea
Britanie atunci când avionul companiei Air India explodeazã. O parte din
aventurile din carte aduc în scenã un personaj bazat pe imaginea Profetului
Mohamed ºi îl aratã atât pe acesta, cât ºi interpretarea Coranului într-o luminã ce a atras critici din partea liderilor musulmani. Cartea include scena unui
vis cu prostituate care ar personifica soþiile lui Mohamed. Totodatã, se referã
la Mohamed ca Mahound, un demon în scenele de moralã creºtinã.
Povestea reprezintã mai degrabã o alegorie ºi un roman suprarealist decât
o abordare teologicã sau o interpretare ce ar merita reacþie. Totuºi, limitele
explorãrii minþii umane au cauzat reacþii, iar acest lucru ar trebui adus în discuþie, însã lipsa de respect a unui autor sau nonconformismul sãu nu ar trebui
sã atragã dupã sine condamnarea sa la moarte.
Cartea dlui Rushdie, care mai întâi a fost interzisã în India, în toamna anului 1988 ºi a cauzat apoi revolte în Pakistan la începutul lui 1989, cu puþin
timp înainte de intrarea sub edictul Ayatolahului Khomeini, a surprins populaþia musulmanã din mai multe þãri. S-au iscat acuzaþii de blasfemie ºi demonstraþii din partea grupurilor islamiste din India ºi Pakistan. Pe 14 februarie 1989, liderul iranian Khomeini a condamnat oficial cartea. Khomeini a
formulat o fatwa împotriva autorului ºi o recompensã a fost promisã oricãrei
persoane ce „îl va executa“.
Dupã nouã ani în care a stat ascuns, guvernul iranian a declarat, în 1998,
cã se distanþeazã de recompensa oferitã pentru uciderea lui Rushdie179. Din
anul 2000, Rushdie a locuit în New York, iar în 2007 a preluat un post pe
cinci ani la Universitatea Emory din Atlanta, Georgia, în calitate de scriitor.
Rushdie a fost numit cavaler în 2007 de cãtre Regina Elisabeta – o miºcare
ce a fost criticatã de Guvernul iranian, de Parlamentul pakistanez dar ºi de
Al-Qaeda180.
Dosarul Rushdie este o chestiune originalã, utilizatã în Iran pentru afaceri
interne. O luptã pentru putere între moderaþii ºi conservatorii iranieni a dus
la reacþii extremiste care au pus în joc limitele libertãþii de exprimare într-o
democraþie. A devenit ritual în Iran ca, în fiecare an, în data în care a fost formulatã fatwa, conservatorii sã reitereze sentinþa la moarte asupra lui Rushdie
pentru a-ºi avertiza rivalii moderaþi cu privire la orice compromis. Nu este,
deci, nicio surprizã faptul cã Ayatolahul Hassan Sanei, liderul fundaþiei reli-
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gioase ce a oferit recompensa iniþialã pentru uciderea lui Rushdie, a afirmat
referitor la ofertã, cã aceasta rãmâne valabilã181.
„Atâta timp cât nu este îndeplinitã fatwa istoricã a Imamului Khomeini
împotriva lui Rushdie, insulta nu va fi cea din urmã. Dacã fatwa ar fi fost
dusã la îndeplinire, insulte ulterioare sub forma caricaturilor, a articolelor
ºi a filmelor, nu s-ar mai fi produs“182, a fost citat Sanei. Radicalii iranieni
susþin cã fatwa lui Khomeini este „irevocabilã“.
Dar diferenþa, de aceastã datã, este cã Guvernul preºedintelui reformist
Mohammad Khatami, s-a angajat public, pentru prima oarã, sã nu facã nimic
pentru îndeplinirea ameninþãrii cu moartea ºi s-a distanþat de recompensã.
Conservatorii s-au opus eforturilor preºedintelui Khatami de îmbunãtãþire
a relaþiilor cu Occidentul ºi, în special, cu Regatul Unit. Sunt conºtienþi cã
Vestul este sensibil cu privire la soarta dlui Rushdie ºi insistã în mod intenþionat pentru îndeplinirea fatwa, pentru a se opune eforturilor lui Khatami.
Deci povestea este utilizatã de o anumitã partidã din structura politicã iranianã pentru obiective interne, deºi Iranul nu are nimic de a face cu povestea
propriu-zisã.
Prim-ministrul iranian ºi-a distanþat public Guvernul de ameninþarea cu
moartea asupra autorului britanic Salman Rushdie în 1989, iar Marea Britanie a rãspuns prin restaurarea, în totalitate, a relaþiilor diplomatice.
„Guvernul Republicii Islamice Iran nu intenþioneazã sã ia ºi nu va lua
nicio mãsurã în sensul ameninþãrii vieþii autorului Versetelor satanice sau a
altei persoane asociate cu munca acestuia ºi nici nu va încuraja sau asista
pe nimeni în a face aceasta“183, a declarat ministrul de Externe iranian la
acea vreme, Kamal Kharrazi. Remarcile lui Kharrazi au urmat comentariilor
fãcute la New York de preºedintele iranian, Mohammad Khatami, care a spus
reporterilor cã dosarul Rushdie este „complet încheiat“.
Dar bunele intenþii ºi aceastã politicã nu au durat. Povestea „Versetelor satanice“ are un efect în timp ºi revine de fiecare datã când o chestiune asemãnãtoare apare în media. Aºa s-a întâmplat ºi în cazul filmului „Inocenþa
musulmanilor“.
O fundaþie semi-oficialã din Iran a mãrit o recompensã oferitã pentru uciderea scriitorului britanic Salman Rushdie la 3,3 milioane de dolari (de la 2,8
milioane de dolari), la câteva zile dupã protestele ce au traversat lumea arabã
împotriva presupuselor insulte la adresa Profetului Mohamed în filmul cu
pricina, care nu are nici o legãturã cu autorul Versetelor Satanice. Ziarul radical Jomhoori Eslami ºi alte publicaþii184 au relatat cã miºcarea pare a fi legatã
de protestele cu privire la un film amator anti-islam despre care mulþimile
adunate în peste 20 de þãri au declarat cã le-ar fi împins sã îºi apere credinþa
– în unele cazuri prin atacarea ambasadelor americane. Radicalii au considerat cã blasfemia nepedepsitã din primul caz a avut rolul sãu în faptul cã a
permis apariþia blasfemiilor ulterioare, de unde ºi suplimentul de efort în
executarea condamnãrii.
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Autocenzura ºi corectitudinea politicã continuã în dosarul Rushdie

Teroarea legatã de fatwa Ayatolahului Khomeini s-a disipat, dar provocarea lansatã libertãþii artistice nu. Autoritãþile indiene au demonstrat cã interdicþia asupra „Versetelor satanice“ este în continuare validã în India. Sectanþii religioºi ºi politicienii cinici au folosit din nou romanul lui Rushdie
pentru motive politice, pentru a-i aduce pe linia doritã pe credincioºi. În luna
ianuarie 2011, chestiunea a fost folositã ºi în scop electoral. Deºi Rushdie a
vizitat India de multe ori dupã 1989 fãrã probleme, liderii musulmani au
sesizat oportunitatea de a crea o controversã ºi au spus organizatorilor festivalului cã nu trebuie sã permitã unui „inamic al Islamului“ sã vorbeascã185.
În oraºul Jaipur din India, þara natalã a lui Rushdie, autorul „Versetelor satanice“ a fost unul din cei peste 250 de autori din întreaga lume care au fost de
acord sã vorbeascã la Festivalul Literar Jaipur, cea mai mare asemenea reuniune artisticã din Asia de Sud ºi, probabil, cea mai aºteptatã. Dar cu câteva
zile înainte de începerea festivalului, pe 20 ianuarie, Maulana Abul Qasim
Nomani, cleric al Darul Uloom Deoband, un proeminent seminar islamic din
statul aflat în nordul Indiei, Uttar Pradesh, a cauzat agitaþie declarând cã
guvernul indian ar fi trebuit sã-i refuze viza lui Rushdie care, din cauza imaginii pe care a atribuit-o Profetului în „Versetele satanice“ este „o persoanã
pe care musulmanii o urãsc“186
Uttar Pradesh, cel mai mare stat indian, era pregãtit sã meargã la vot în
aprilie 2011. Este statul indian de domiciliu a unui numãr substanþial de musulmani din cei 160.000 ai Indiei, o comunitate de populaþie curtatã de toate
partidele majore ale statului. În acel context, lui Rushdie i-a fost interzisã
participarea la festival prin interdicþia de a citi din propriul sãu roman.
Faptul nu este unul nou, din moment ce în 1988, dupã demonstraþii ale indienilor musulmani împotriva „Versetelor satanice“, guvernul a interzis importul cãrþii, adãugând cã „interdicþia nu a dus la devalorizarea meritelor artistice ºi literare ale operei lui Rushdie“187. India este una din foarte puþinele
þãri din lume în care interdicþia a rãmas valabilã, alãturi de Egipt, Pakistan,
Iran, Malaezia, Liberia ºi Papua Noua Guinee, printre altele. Situaþia a devenit chiar mai vizibilã când patru autori prezenþi la festival au decis sã-ºi utilizeze timpul alocat citind cu voce tare pasaje din „Versetele satanice“, în
semn de protest pentru excluderea de facto a lui Rushdie. Vestea a circulat
repede ºi în câteva minute era difuzatã în lumea întreagã prin intermediul
contingentului masiv de presã prezent la eveniment.
Sir Salman Rushdie a declarat cã nu crede cã romanul sãu din 1988 ar putea fi publicat astãzi din cauza „unui climat de fricã ºi tensiune. O carte ce a
criticat Islamul ar fi dificil de publicat acum“. Salman Rushdie a afirmat cã
scriitorii erau în continuare atacaþi pentru operele lor în þãri precum Turcia,
Egipt, Algeria ºi Iran.
„Dacã ne uitãm la modul în care libertatea de exprimare este atacatã de
extremismul religios, acuzaþia care li se aduce acestor persoane este mereu
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aceeaºi – este blasfemie, erezie, insultã – acelaºi vocabular medieval. Suntem într-o situaþie dificilã pentru cã existã multã fricã ºi tensiune“.188
Dezbaterea lansatã de Rushdie ºi episodul din India s-au construit în jurul
durabilitãþii chestiunii „Versurilor satanice“, dupã lansarea controversei.
Ambele momente – pronunþarea fatwa ºi reacþia oficialilor indieni – sunt
legate de evenimente politice ºi electorale, dar au creat o reacþie serioasã, violenþã extremã ºi criticism religios împotriva unui pretins „rãzboi împotriva
Islamului“ pe care l-ar releva aceastã apariþie. Acest tip de reacþie reflectã
frustrare ºi un simþ al oprimãrii pe care l-au avut musulmanii ca urmare a
perioadei coloniale.
Astfel de sentimente sunt utilizate ºi canalizate cu atenþie pentru a conferi
avantaje politicienilor implicaþi în disputele domestice electorale ºi aflaþi în
cãutarea legitimãrii internaþionale. Islamul politic radical a luat ceea ce a fost
mai bun din episod ºi a reuºit sã creeze chiar ºi o politicã a fricii faþã de
Vest189, dublatã în Occident de aceleaºi sentimente ºi de anunþul a trei lideri
europeni majori referitor la faptul cã multiculturalismul a eºuat – James
Cameron, Angela Merkel ºi Nicolas Sarkozy.
Au reprezentat autocenzura ºi corectitudinea politicã a abordãrii multiculturale un rãspuns bun la nevoia de coabitare ºi de respectare a sensibilitãþilor
comunitãþii islamice în lume? Este „civilizat“ sã se evite controversele de
dragul respectului pentru sensibilitãþile altora? Sau este aceasta o modalitate
de modificare ºi de renunþare la valorile de bazã ale unei democraþii liberale
care a modelat modernitatea?
Cel mai important aspect este cã ambele pãrþi se referã la toleranþã ca
valoare: pe de o parte este vorba de toleranþã pentru libertatea de exprimare,
pentru libera circulaþie a ideilor, pentru proteste fãrã violenþã ºi abþinerea de
la reacþii extreme, interzicând blasfemia ºi pedepsele aberante aferente din
rândul sancþiunilor administrative ºi religioase aplicate. Pe de altã parte, toleranþa este utilizatã ca modalitate prin care ceilalþi pot accepta un stil de viaþã
diferit al unei comunitãþi care nu doreºte neapãrat sã se integreze în normele
ºi regulile occidentale, care doreºte pãstrarea preeminenþei obiceiurilor sale
religioase asupra vieþii administrative.
Impactul lui Rushdie în societãþile occidentale

Existã o credinþã importantã conform cãreia reacþia violentã la creaþia
artisticã este specificã doar statelor islamice. Departe de a fi adevãratã, se
pare cã reacþiile la „Versetele satanice“ au fost la fel de importante în statele
occidentale, mai ales în acele regiuni unde existã importante comunitãþi musulmane. În oraºul britanic nordic Bradford, pe 14 ianuarie 1989, când, ca urmare a incendierii cãrþii, cel mai mare distribuitor de cãrþi s-a decis sã retragã
cartea din toate librãriile din zonã. O idee inteligentã? Autocenzurã? Respect
pentru o comunitate? Înþelegerea multiculturalismului prin prisma respectului faþã de sensibilitãþile acelei comunitãþi? Nu vom ºti niciodatã, cert este
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cã liderii musulmani din comunitatea care a scos cãrþile din librãrie pentru a
le arde în stradã a cerut concomitent ºi instituirea legii islamice pentru chestiuni legate de convieþuirea ºi comportamentul în familie.
Autoritãþile britanice au demonstrat cã pot abandona valorile liberale în
schimbul falsei promisiuni a unei vieþi liniºtite. Pe de altã parte, un numãr de
surse britanice au legat acest tip de decizie ce altereazã fundamentele liberale
ºi acordã o preeminenþã corectitidinii politice, de contextul ce a permis ca cetãþenii britanici de trei generaþii, complet integraþi în societate pleacã dimineaþa luând în spate un rucsac cu explozibili ºi se aruncã în aer în autobuze
ºi în metrouri, plãnuind totodatã sã doboare avioane de pasageri190 în þara de
adopþie pe care au ales-o bunicii lor.
James Forsyth, dar ºi mulþi alþii, au considerat cã semnalul dat prin tolerarea incendierii cãrþilor lui Rushdie pe strãzile din Bradford ºi retragerea cãrþilor din librãrii a reprezentat primul pas în direcþia pierderii controlului asupra dezvoltãrii terorismului intern. Participarea Marii Britanii în rãzboiul din
Irak ºi inegalitatea internã nu sunt motive suficiente pentru a explica planificarea ºi dezvoltarea a aproximativ 70 de planuri teroriste în Marea Britanie,
care s-a gãsit în situaþia de a fi forþatã sã aibã de a face cu atacuri chiar inima
Londrei.
O legãturã directã nu a putut fi stabilitã ºi cu siguranþã existã un soi de logicã excesivã în interiorul acestui raþionament, dar cert este cã acele atacuri
au avut loc ºi cã au existat atât terorismul domestic, cât ºi lupi singuratici
auto-radicalizaþi ºi chiar întregi comunitãþi radicalizate în jurul moscheilor
unde predicatori radicali au ridicat în slãvi credinþa ortodoxã islamicã ºi
chiar ºi jihadul – aºa cum s-a dovedit prin expulzarea acelor imami. Acesta
este un fapt ºi nicio analizã pragmaticã nu îl poate ignora. Pentru Marea Britanie, inamicul din interior reprezintã o realitate, iar inegalitatea internã nu
poate explica de ce unii britanici sunt împinºi la a-ºi ucide vecinii.
ªi dacã problema este legatã de faptul cã Marea Britanie nu a luat o atitudine fermã în favoarea valorilor liberale? Dacã nuanþa introdusã corectitudinii politice, autocenzurii, „civilizaþiei“ de cãtre cei care respectã sensibilitãþile comunitãþii islamice este parte a explicaþiei pentru care s-a ajuns la astfel de evoluþii? Nimeni nu poate rãspunde, dar este dificil de respins aceste
scenarii ca fiind false a priori. Iar Salman Rushdie, ca simbol ºi ca prim caz
de ciocnire a civilizaþiilor, ar putea reprezenta punctul de rãscruce al multiculturalismului prost înþeles, dacã el înseamnã ignorarea propriilor noastre
valori democratice liberale fundamentale.
În 2006, un sondaj a arãtat cã musulmanii britanici tineri cred într-un numãr surprinzãtor de mare – 31%, cã politica externã a þãrii lor justificã atacurile teroriste191. În Bradford, „Versetele satanice“ au fost arse pentru cã acestea au fost vãzute drept blasfemie. Situaþia a devenit chiar mai supãrãtoare
dupã ce liderul suprem al Iranului, Ayatolahul Khomeini a cerut capul lui
Rushdie, la 14 februarie 1989. Apelul a fost repetat frecvent în Marea Brita-
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nie, de cãtre diferiþi imami sau lideri de comunitãþi musulmane, în ciuda unei
legi britanice care pedepseºte cu închisoare pe viaþã instigarea la crimã.
Potrivit gânditorilor liberali, rezultatul final al chestiunii Rushdie a reprezentat o oportunitate ratatã pentru Marea Britanie de a arãta cã cetãþenii, toþi
cetãþenii sãi, trebuie sã respecte legile interne. În interiorul comunitãþii musulmane, poziþia moderatã a fost slab cotatã, iar poziþia radicalilor a fost
susþinutã. Iqbal Sacranie, care între 2002 ºi 2006 a condus cea mai mare
organizaþie musulmanã din Marea Britanie – Consiliul Musulman al Marii
Britanii, a declarat cã „moartea este, poate, prea uºoarã pentru Rushdie“.
În anii 1990, Londra a devenit punctul de adunare pentru teroriºtii islamiºti. Atât europenii, cât ºi Washingtonul, s-au plâns cã britanicii erau toleranþi cu privire la prezenþa radicalilor musulmani. Dupã 11 septembrie, atitudinea britanicã s-a transformat rapid ºi aproximativ 93% din populaþie a
sprijinit reacþiile pentru protejarea cetãþenilor de atacurile teroriste. Dar otrava
se rãspândise deja. Sondajele arãtau cã 57% din musulmani au privit campania împotriva musulmanilor ca pe un rãzboi împotriva Islamului, 40%
considerau cã britanicii care au mers sã lupte în rândurile jihadiºtilor au justificare, iar 15% vedeau atacurile asupra turnurilor gemene motivate într-o
formã sau alta. În acele condiþii, cazul Salman Rushdie a servit drept un semnal important ce merita sã fie luat în considerare cu mai mare atenþie.

2. Controversa caricaturilor Jyllands-Posten

Controversa caricaturilor cu Mohamed a început dupã ce 12 benzi desenate au fost publicate, la 30 septembrie 2005, în ziarul danez Jyllands-Posten, majoritatea acestora reprezentându-l pe Profetul islamic Muhammad.
Ziarul a anunþat cã publicarea acestora a fost o încercare de a contribui la
dezbaterea referitoare la critica Islamului ºi autocenzurã.
Membrii a 16 organizaþii musulmane daneze au condamnat Jyllands-Posten, pretinzând cã publicaþia a acþionat într-un mod provocator ºi a insultat
sensibilitãþile musulmane. Reprezentantul palestinian în Danemarca ºi ambasadori din 10 state cu populaþie musulmanã au trimis, la 12 octombrie
2005, o scrisoare premierului danez, Anders Fogh Rasmussen, solicitând o
întâlnire cu acesta ºi cerând acþiune împotriva Jyllands-Posten, întâlnire refuzatã ulterior de Fogh Rasmussen cu aceºtia.
Premierul danez – devenit între timp secretar General al NATO – s-a declarat împotriva „încercãrilor de demonizare a grupurilor de oameni pe baza
religiei“, dar a afirmat cã Danemarca rãmâne fidelã libertãþii de exprimare.
Guvernul a rãspuns la solicitarea adresatã premierului pentru o întâlnire doar
cu o scrisoare: „Libertatea de exprimare are un scop mai larg, iar guvernul
danez nu are la dispoziþie nicio modalitate prin care ar putea influenþa presa.
Totuºi, legislaþia danezã interzice acte de exprimare de naturã discriminatorie sau ce ar putea reprezenta blasfemii. Partea vãtãmatã ar putea aduce
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acest tip de manifestãri în faþa instanþei ºi este responsabilitatea acesteia din
urmã sã rãspundã la cazuri particulare“192.
Ambasadorii au susþinut cã nu au cerut niciodatã ca Jyllands-Posten sã fie
deferit justiþiei, partea tehnicã a scrisorii în care se cerea ca ziarul sã fie trimis în faþa justiþiei referindu-se, cel mai probabil, la antrenarea responsabilitãþii acestuia în limitele legii193. Totodatã, Rasmussen ºi-a exprimat opinia considerând cã, „chiar ºi o intervenþie non-juridicã împotriva JyllandsPosten ar fi imposibilã în interiorul sistemului nostru“194.
Danezi musulmani au cãlãtorit în Orientul Mijlociu în lunile noiembrie ºi
decembrie ale aceluiaºi an, pentru a înºtiinþa oamenii cu privire la benzile desenate ºi pentru a-i chema pe aceºtia la protest. Aceºtia au luat cu ei în þãrile
respective nu doar benzile desenate publicate, ci ºi alte câteva – chiar mai
insultãtoare – care „le-au fost trimise de cãtre cetãþeni danezi“. Cu aceste
„dovezi“ a devenit evidentã intenþia de incitare la reacþii dure prognozatã de
cãtre musulmani la adresa Danemarcei.
Desenele au fost republicate în ziare din peste 50 de þãri în lunile ce au urmat, accentuând astfel controversa, deºi majoritatea acestora au fost publicate dupã protestele pe scarã largã din ianuarie ºi februarie 2006195. Ziare din
SUA, Franþa, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Islanda, Belgia, Elveþia, Ungaria, Groenlanda, Bulgaria, Portugalia ºi Iordania au republicat desenele pe 2 februarie 2006, pretinzând cã apãrã libertatea de expresie ºi dreptul de a publica. Editorul cotidianului parizian France Soir a fost concediat
ca urmare a deciziei sale de a publica desenele sub titlul „Da, avem dreptul
de a-L caricaturiza pe Dumnezeu“.
Musulmanii au organizat proteste în întreaga lume islamicã, unele dintre
acestea escaladând în violenþe ºi momente în care poliþia s-a vãzut nevoitã sã
tragã în mulþimile de protestatari, rezultatul fiind peste 100 de persoane
ucise196 la care s-a adãugat atacul cu bombã de la ambasada olandezã din
Pakistan ºi incendierea ambasadelor olandeze din Siria, Liban ºi Iran, precum ºi luarea cu asalt a unor clãdiri europene197 ºi arderea steagurilor olandez, danez, norvegian, francez ºi german în Fâºia Gaza198.
Premierul danez, Anders Fogh Rasmussen, a descris controversa drept cea
mai mare crizã internaþionalã a Danemarcei de la al Doilea Rãzboi Mondial
încoace199. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a fãcut un apel la editorii
din întreaga lume sã opreascã publicarea desenelor: „gestul este insensibil.
Este provocator ºi ar trebui ca aceºtia sã vadã ce s-a întâmplat în întreaga
lume“, a declarat acesta. Preºedintele SUA, George W. Bush, a fãcut ºi el
apel la încetarea violenþelor. „Respingem violenþa ca modalitate de exprimare a nemulþumirii cu privire la ceea ce ar putea fi publicat în presa liberã“, a menþionat liderul american. Într-o declaraþie, prim-ministrul canadian,
Stephen Harper, spunea cã „regretã publicarea“ desenelor cu Muhammad în
media canadiene ºi „îndeamnã comunitatea musulmanã canadianã sã îºi
facã auzite opiniile într-un mod paºnic, respectuos ºi democratic“.200

276

IULIAN CHIFU

Procesul civil împotriva publicaþiei a venit la douã sãptãmâni dupã ce
Procurorul General al Danemarcei a refuzat sã înceapã o acþiune legalã
împotriva acesteia, la 30 martie 2006, declarând cã desenele care au provocat
o furtunã în lumea musulmanã nu au violat legile împotriva rasismului sau a
blasfemiei. Ziarul a fost cel care a câºtigat cazul în instanþã, procesul dovedindu-se un caz real de libertate a presei. Premierul danez a câºtigat legitimitate prin apãrarea valorilor democrat-liberale fundamentale ºi a devenit
Secretar General NATO în 2009.
Criticii desenelor le-au descris pe acestea ca fiind islamofobe, rasiste201
sau reprezentând un act de blasfemie pentru persoanele de confesiune islamicã, posibil intenþionate pentru a umili o minoritate danezã, sau au fost o
manifestare a ignoranþei cu privire la istoria imperialismului occidental. Suporterii publicãrii lor ºi ai libertãþii presei au spus, în general, cã publicare
desenelor a fost un exerciþiu legitim al dreptului la libera exprimare, indiferent de validitatea exprimãrii în sine. Mulþi au argumentat cã musulmanii nu
au fost vizaþi într-o manierã discriminatorie, din moment ce sunt publicate
adesea ºi desene mai puþin flatante cu privire la alte religii ºi liderii acestora202.
Flemming Rose, editorul cultural al Jyllands-Posten, a comentat în textul
iniþial care însoþea desenele: „societatea moderã secularã este respinsã de
unii musulmani. Aceºtia cer o poziþie specialã, insistând asupra unor tratamente distincte cu privire la sentimentele lor religioase. Este incompatibil cu
democraþia contemporanã ºi libertatea de expresie“. La 19 februarie 2006,
Rose ºi-a explicat în continuare intenþia în Washington Post: „Cei care au
creat desenele au tratat islamul la fel cum trateazã creºtinismul, budismul,
hinduismul ºi alte religii. ªi prin faptul cã i-au tratat pe musulmanii danezi
ca pe niºte egali, au subliniat ceva anume: vã integrãm în tradiþia danezã a
satirei pentru cã sunteþi parte a societãþii noastre, nu strãini. Desenele mai
degrabã includ decât sã excludã“203.
Interdicþie în a-l desena pe Mohamed?

Adevãrata ciocnire a civilizaþiilor a avut loc nu doar între þãrile islamice
ºi cele creºtine, ci ºi în interiorul societãþilor occidentale. Iar climatul rãzboi
împotriva terorismului pãrea sã aibã ca efect secundar escaladarea oricãrei
controverse sau act considerat a fi împotriva religiei într-un imens casus beli
pentru musulmanii din întreaga lume. Trebuie sã notãm aici cã au fost
necesare aproximativ 6 luni ºi proteste uriaºe din partea þãrilor musulmane,
plus o cãlãtorie a musulmanilor danezi care au fãcut mai mult decât sã prezinte desenele pentru a obþine o reacþie a lumii musulmane la un nivel de violenþã atât de ridicat încât sã merite intervenþia politicã a liderilor internaþionali pentru a calma controversa.
Violenþa musulmanilor ºi intoleranþa þãrilor ºi a comunitãþilor islamice au
fost, din nou, cap de afiº, iar reprezentanþii radicali au folosit momentul
pentru agendele lor personale. La 17 februarie, Mohammed Yousaf Qereshi,
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imamul unei moschei din Peshawar, a oferit o recompensã de 1,5 milioane
de rupii pentru oricine va ucide pe unul dintre cei care au desenat caricaturile
Profetului Mohamed. În acest caz, precedentul recompensei pentru uciderea
lui Salman Rushdie a acþionat în beneficiul acestui predicator islamic obscur.
La 21 aprilie, la mai mult de jumãtate de an dupã publicarea caricaturilor,
liderul adjunct a Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, a cerut prin intermediul unui
filmuleþ, atacuri de rãzbunare împotriva þintelor daneze. „Fac apel ºi incit
orice musulman care poate face rãu Danemarcei, sã facã aceasta în sprijinul
Profetului. Pacea lui Dumnezeu ºi rugãciunile sã fie cu el ºi sã îi fie pazã
staturii sale onorabile“204, a spus Al-Zawahiri, citat de Intel Center, un grup
din SUA care monitorizeazã mesajele Al-Qaeda. Nu a fost nicio surprizã faptul cã, dupã o dezbatere atât de aprigã ºi sute de victime în urma ciocnirilor
violente, Al-Qaeda a intervenit, încercând sã câºtige dividende pentru sine.
Libertatea de expresie pare sã aibã limite în societatea musulmanã. Conform imamilor ºi a unor interpretãri ale Coranului, faptul de a-l insulta pe
Mohamed este una din cele mai grave crime. Unele interpretãri ale Shariah,
mai ales cea a grupãrilor relativ extremiste Salafi (Wahhabi), spun cã orice
insultã adusã lui Mohamed meritã pedeapsa cu moartea205.
Totuºi, Organizaþia Conferinþei Islamice (OIC) a denunþat instigãrile la
uciderea desenatorilor danezi. Secretarul general al OIC, Ekmeleddin Ihsanoglu, a menþionat într-un comunicat de presã: „Secretarul general face apel
la musulmani sã rãmânã calmi ºi împãciuitori în pragul descrierii profanatoare a Profetului Muhammad, care le-a rãnit adânc sentimentele“. El a declarat cã „Islamul, fiind religia toleranþei, a milei ºi a pãcii, îi învaþã sã-ºi
apere credinþa prin intermediul unor mijloace democratice ºi legale“.206
În mod evident, rãspunsurile violente nu sunt o parte integrantã a Islamului. Fiecare capitol al Coranului începe cu cuvintele „În numele lui Allah
[Dumnezeu], cel plin de milã ºi compasiune“. Profetul Mohamed este numit
Rehmatul-lil-Alameen, sau „cel care aduce compasiune pentru toate lumile“. Dupã anunþarea activitãþii sale profetice, Profetul Muhammad s-a rugat pentru cei care l-au insultat sau i s-au opus207.
Cert este cã, doi ani mai târziu, autorul benzilor desenate a fost þinta unei
tentative de atentat terorist. Serviciul danez de Informaþii ºi Securitate a
declarat cã poliþia a arestat la 13 februarie 2008 un cetãþean danez de origine
marocanã, în vârstã de 40 de ani ºi alþi doi tunisieni, în regiunea Aarhus în
vestul Danemarcei, în urma unui proces îndelungat de supraveghere. Conform declaraþiilor Serviciului de Informaþii la acel moment, cetãþeanul danez
a fost acuzat de terorism, iar cetãþenii tunisieni urmau sã fie deportaþi, în timp
ce Poliþia nu a dat publicitãþii numele celor trei.
Þinta atentatului era, potrivit Serviciului de Informaþii, ilustratorul ziarului danez Morgenavisen Jyllands-Posten, care a publicat iniþial desenele controversate în septembrie 2005. Ziarul îl identifica pe ilustrator drept Kurt
Westergaard.
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„Fãrã a vrea sã îºi asume un risc inutil [Serviciul de Informaþii] a decis
sã intervinã într-o fazã incipientã pentru a întrerupe planificarea ºi asasinarea, în sine“, conform declaraþiei fãcute de Jakob Scharf, directorul general al Agenþiei. „În consecinþã, operaþiunea din aceastã dimineaþã trebuie
vãzutã, în primul rând, ca o mãsurã preventivã al cãrei scop a fost acela de
a opri o crimã de la a fi comisã“.
Westergaard afirmase anterior cã a dorit ca desenele sale sã transmitã cã
unele persoane au exploatat imaginea Profetului pentru a legitima teroarea.
Totuºi, mulþi credincioºi din lumea musulmanã au interpretat desenul ca
descriindu-l pe Profet ca un terorist.
Westergaard rãmâne sub protecþia poliþiei ºi nu ºtie cât va continua aceastã
situaþie. „Nu aº avea cum sã ºtiu cât timp voi fi nevoit sã rãmân sub protecþia
poliþiei; cred, totuºi, cã impactul rãspunsului nebunesc la desenele mele va
dura pânã la sfârºitul vieþii mele“ a spus el. „Este, cu adevãrat trist, dar a
devenit o realitate a vieþii mele“208.
Au existat mai multe atentate la viaþa lui Westergaard ºi a soþiei sale. Conform unor evaluãri succesive ale Stratfor asupra situaþiei, a fost implicat inclusiv un somalez, presupus a fi asociat cu gruparea al-Shabbab, care a fost
recent condamnat în Copenhaga. În ianuarie 2010, acesta a pãtruns în locuinþa lui Westergaard, fiind rãnit prin împuºcare de un poliþist danez, în
timp ce îl urmãrea pe artist cu un topor.
Cel mai recent dintr-o serie de comploturi teroriste descris de Stratfor a
ieºit la luminã pe 29 decembrie, când poliþia din Danemarca ºi Suedia a arestat cinci bãrbaþi cu conexiuni diferite cu Irakul, Libanul ºi Tunisia. Se presupune cã bãrbaþii plãnuiau un atac armat asupra birourilor Jyllands-Posten din
Copenhaga ºi se pare cã ar fi obþinut un pistol ºi un pistol-mitralierã echipat
cu supresor de sunet ºi cã s-ar fi aflat în posesia unor cãtuºe – ceea ce indicã
cã plãnuiau sã ia ostatici într-o operaþiunea teatralã.
Alte comploturi recente implicând reprezentãri ale lui Mohamed includ
arestarea, în martie 2010, în Irlanda, a ºapte persoane cu poveºti de viaþã legate de Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord, în legãturã cu un presupus complot de a-l ucide pe Lars Vilks, artistul suedez care l-a pictat pe Mohamed ca
un sens giratoriu. O americancã, Colleen LaRose – cunoscutã sub identitatea
on-line de „Jihad Jane“ – a fost arestatã de FBI în timp ce se întorcea în SUA
din Irlanda în luna noiembrie. La începutul lunii februarie, aceasta a pledat
vinovatã la o serie de acuzaþii la nivel federal care includeau un complot
pentru a-l ucide pe Vilks.
Unul din cele mai alarmante atacuri de pânã acum legate de controversa
benzilor desenate, a fost atacul sinucigaº cu bombã din Stokholm, care a avut
loc la 11 decembrie, pus la cale de Taimour Abdulwahab, un cetãþean suedez
nãscut în Irak. Din fericire, atacul, care ar fi putut fi unul devastator, a fost
stopat în momentul în care explozivii sãi s-au detonat prematur, el fiind
sigurul care a fost ucis209. Într-un email trimis Agenþiei de ºtiri suedeze cu
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puþin timp înainte de a declanºa atacul, Abdulwahab a fãcut referire explicitã
la desenele lui Vilks, cât ºi la prezenþa trupelor suedeze în Afganistan.
O altã chestiune introdusã în aceastã controversã cu rezultate sângeroase,
pe lângã intoleranþa în numele lui Allah sau pedeapsa cu moartea pentru insulta la adresa lui Mohamed, este legatã de întrebarea dacã desenarea Profetului este un pãcat în credinþa islamicã. Respingerea ilustrãrii grafice a lui
Mohamed este o parte a credinþei de bazã a Islamului sau este o modalitate
de interpretare a religiei de cãtre grupuri care o utilizeazã în scopuri politice,
aºa cum au fãcut-o conservatorii din Iran în cazul lui Salman Rushdie, într-o luptã politicã internã?
Doctrina tradiþionalã islamicã oferã puþine explicaþii pentru acest rãspuns
violent. Nu existã nicio interdicþie explicitã în Coran la adresa artei figurative, iar reprezentãri ale lui Muhammad, deºi absente din spaþiile publice,
apar în „manuscrisele luminate“ pânã în secolul al 17-lea; acestea apar încã
în iconografia popularã a ºiiþilor, unde antipatia faþã de imagini ale Profetului
este mult mai puþin prevalentã. Existã numeroase asemenea reprezentãri –
lipsite de chip sau acoperite de un vãl, ca indiciu al sfinþeniei sale, sau în care
apar reprezentate chiar ºi trãsãturi faciale – în colecþii de manuscrise210.
Malise Ruthven nota211 cã numai recent musulmanii ce trãiesc în Vest au
început sã ridice obiecþiuni faþã de reproducerea acestor imagini în cãrþi.
Obiecþiunile nu sunt, în nici un fel, restrânse la militanþii extremiºti. Sentimentul populist – alimentat de tendinþele salafiste sau „fundamentaliste“
provenind din Golf ºi din Arabia Sauditã, a dus aproape la un consens în rândurile unei majoritãþi a musulmanilor legat de faptul cã reprezentãrile Profetului sau ale altor figuri sfinte sunt interzise de Islam.
Politica în regiune: utilizarea benzilor desenate din Jyllands-Posten

Politicul a jucat un rol în controversa benzilor desenate ale Jyllands-Posten care aproape a dus la un rãzboi religios global între Islam ºi Occident –
ºi a ajutat la alimentarea interpretãrilor conform cãrora rãzboiul împotriva
terorismului este, de fapt, un rãzboi al Occidentului împotriva Islamului, un
soi de cruciadã modernã. În orice caz, dacã nu a fost plãnuit în acest fel de
la început, atunci când au fost aþâþate mulþimile ºi au fost utilizate interpretãri
radicale ale Islamului în vederea obþinerii de sprijin pentru credinþã (ºi pentru purtãtorii radicali ai acesteia în campanii electorale), s-a întâmplat aºa 6
luni mai târziu, când toþi apãrãtorii Islamului au pãºit în joc ºi au utilizat controversa pentru scopuri interne.
Afirmaþii precum cele ale benzilor desenate publicate de Jyllands-Posten
au mai multe dimensiuni. Cu siguranþã, vorbim aici de lupta, pe de o parte,
a credincioºilor, a pietãþii musulmane ºi a respectului pentru credinþã ºi a
militanþilor musulmani, apãrãtori ai credinþei, pentru „Islamul real“ ºi pentru
onoarea islamicã a rãzboiului sfânt împotriva, de cealaltã parte, a influenþelor occidentale. Islamul moderat, toleranþa, respectarea tãcutã (ºi pioasã) a
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ritualurilor ºi simbolurilor islamului au fost nevoite sã se lupte cu islamul radical care trebuie sã fie vizibil, agresiv, sã-ºi susþinã credinþa ºi sã se uite la
modul în care ceilalþi îºi trãiesc experienþa religioasã, un Islam interpretat
sctrict, care face apel la o interpretare rigidã a Coranului care nu se potriveºte
cu multiculturalismul ºi cu toleranþa ºi tolerarea altor religii ºi credinþe, ci
izoleazã comunitãþile islamice sub controlul unor imami radicali, ce nu le permit sã interfereze, sã fuzioneze ºi sã se integreze cu alte comunitãþi vecine.
Rivalitãþile dintre salafiºti ºi moderaþi nu sunt singurele aflate în joc aici,
deºi avem exemple clare unde tocmai aceste controverse au afectat competiþia electoralã ºi lupta politicã. Salafiºtii doresc o întoarcere la „Islamul pur“
a erei Profetului. Pe de altã parte, regulile islamice susþin cã un rãspuns pios
al salafiºtilor la controversa benzilor desenate este acela de a refuza sã se uite
la imagini ce reprezintã blasfemie ºi sã vorbeascã despre ele, cu siguranþã
pentru a evita multiplicarea, distribuirea sau prezentarea lor.
Dar o parte a salafiºtilor ºi, cu siguranþã, militanþii, jihadiºtii, au adoptat
poziþia contrarã, de a distribui ºi face public acest fapt al blasfemiei, încercând astfel sã polarizeze comunitatea, sã atragã sprijinul public pentru relele
fãcute ºi pentru a recruta sinucigaºi. Aceºtia difuzeazã pe Internet imaginile
controversate care pretind ei cã ar reprezenta o blasfemie ºi emit ameninþãri
la adresa artiºtilor ºi a publiciºtilor care îndrãznesc sã le expunã în galerii
publice sau în pagini printate.
Jihadiºtii pregãtesc o rãzbunare care le-ar putea sublinia profilul, utilizând
chestiunea pentru propriile lor motivaþii politice dar, aºa cum a fost corect
accentuat de Malise Ruthven, datoritã efectelor combinate al televiziunii ºi
al Internetului, principalul rezultat al eforturilor lor este un salt gigant în diseminarea imaginilor pe care musulmanii pioºi le gãsesc cele mai ofensatoare. Prin atragerea atenþiei asupra lor, acei musulmani radicali ºi doritori sã
facã noi prozeliþi ai propriei interpretãri a Islamului, devin complici la blasfemia pe care cautã cu atâta ardoare sã o suprime.
O altã dimensiune a dezbaterii este cea implicând regimurile autoritare
care au utilizat reacþiile împotriva benzilor desenate pentru a-ºi întãri regimurile ºi pentru a respinge orice încercare de democratizare. Acest fapt s-a
petrecut înaintea Primãverii Arabe, când în Egipt ºi Pakistan asemenea violenþe anti-occidentale ale islamiºtilor erau permise (chiar încurajate) pentru
o altã categorie de motivaþii politice, pentru a creºte sprijinul pentru liderul
autoritar. Conducãtorii musulmani, la fel ca ºi partidele politice islamice,
încercau în egalã mãsurã sã câºtige un avantaj prin revoltele populaþiilor musulmane împotriva lumii occidentale.
Atât islamiºtii cât ºi conducãtorii musulmani autoritari au interes în a
aþâþa flãcãrile victimizãrii musulmane, bazate pe doleanþe reale sau percepute. Pentru islamiºti, furia sau mânia împotriva Occidentului reprezintã o bazã
pentru faptul cã pretind sã sprijine masele musulmane. Pentru conducãtorii
autoritari, protestele religioase reprezintã mijlocul prin care este abãtutã
atenþia de la eºecurile economice ºi politice212. Imaginea unui Occident în
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ascensiune care diminueazã ºi afecteazã Islamul cu intenþia de a-l elimina
foloseºte ca modalitate de a distrage atenþia de la slãbiciunile propriei þãri.
Secretarul american de Stat din aceea perioadã, Conoleezza Rice, a arãtat
înspre implicarea Siriei ºi a Iranului în exacerbarea violenþelor împotriva insultei „unui ziar danez obscur“ la adresa musulmanilor. De asemenea, mai
multe regimuri musulmane autoritare aliate cu SUA au utilizat oportunitatea
de a crea impresia cã populaþiile lor sunt alcãtuite din fanatici lipsiþi de reguli
ºi nu pot fi controlaþi decât de o mânã de fier.
Demonstraþii violente din oraºul pakistanez Lahore au ocupat strãzile o zi
întreagã. ªi Egiptul a permis demonstraþii pline de furie deºi, în mod normal,
Mubarak nu le permitea cetãþenilor sãi, la acea vreme, sã îºi exprime public
sentimentele. Dupã ce au criticat violenþele orchestrate, regimurile Mubarak
ºi Musharraf vor cere, cel mai probabil, Statelor Unite sã scadã din intensitatea retoricii lor cu privire la democratizarea lumii musulmane. Democraþia,
vor argumenta ei, nu va face altceva decât sã aducã la putere islamiºti aleºi
de mulþimi furioase, care se împotrivesc Vestului.
Francis Fukuyama a subliniat cã lupta aflatã în desfãºurare cu Islamul radical este mai mult o problemã pentru Europa decât este pentru America213.
În Statele Unite, populaþia musulmanã reprezintã mai puþin de un procent, pe
când în Olanda, 6 spre 7 procente din populaþie, iar jumãtate din populaþia
oraºelor mari precum Amsterdam sau Rotterdam este reprezentatã de musulmani. În Franþa, procentajul ar putea atinge 13%. Mulþi dintre organizatorii
incidentelor teroriste recente – inclusiv Mohammed Atta, conducãtorul grupãrii responsabile pentru 11 septembrie; atentatorii cu bombã de la 7 martie
de la Madrid; Mohammed Bouyeri, ucigaºul regizorului olandez Theo van
Gogh ºi atacatorii cu bombã de la 7 iulie din Londra – au fost radicalizaþi nu
în Orientul Mijlociu, ci în Europa Occidentalã. Mulþi, precum Bouyeri ºi atacatorii de la Londra, erau cetãþeni de generaþia a doua care vorbeau fluent
limba þãrii care i-a adoptat.
Cert este cã problema integrãrii musulmanilor în societatea occidentalã,
evitarea efectelor secundare populiste – care au dat naºtere teroriºtilor ca
Breivik în Norvegia ºi teroriºtilor naþionaliºti de extremã dreaptã din Germania – preseazã pe mãsurã ce trebuie sã înþelegem cã multiculturalismul nu
însemnã lãsarea comunitãþilor musulmane în ghetouri izolate, care au devenit mai târziu o bazã prolificã pentru crearea unei versiuni intolerante faþã de
Islam.
Aºa cum a spus-o Fukuyama, problema cu care se confruntã majoritatea
europenilor astãzi este cã nu au o viziune a valorilor culturale pozitive pe
care le reprezintã societatea lor ºi pe care ar trebui sã le promoveze, pe lângã
toleranþa nesfârºitã ºi relativismul moral. Ceea ce este necesar ca fiecare societate europeanã sã inventeze este o formã deschisã a identitãþii naþionale,
similare crezului american, o identitate accesibilã noilor veniþi indiferent de
etnicitate sau religie. Normele pentru integrarea sau acceptarea imigranþilor
în Europa sunt departe de a le oferi celor musulmani un statut de egalitate cu
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cel al celor bineveniþi în societãþile europene, cum este cazul imigranþilor
americani.
„Europenii ar fi trebuit sã înceapã o discuþie referitoare la cum sã integreze comunitãþile lor musulmane cu o generaþie în urmã, înainte sã înceapã
sã batã vânturile Islamismului radical. Controversa benzilor desenate, deºi
a început cu o dorinþã europeanã lãudabilã de a susþine valori liberale fundamentale, ar putea constitui un Rubicon care va fi foarte dificil de retraversat. Ar trebui sã fim alarmaþi cu privire la anvergura problemei, dar
prudenþi în a rãspunde la ea, din moment ce conflictul cultural aflat în escaladare de-a lungul Continentului ne va aduce mai aproape de o confruntare
între Islamiºti ºi laici care va arãtat tot mai mult ca o ciocnire a civilizaþiilor“, a spus Fukuyama într-o declaraþie profeticã menitã a da de gândit europenilor ºi a adãuga la conflictul valorilor care este acum atât de proeminent
în lumea noastrã.

3. Extremismul naºte extremism: arderea Coranului
în Florida ºi atacurile din Mazar ºi Shariff

Un studiu de caz al extremismului care escaladeazã a avut loc în Mazar i
Shariff, altfel una din cele mai liniºtite regiuni din Afganistan, care nu a fãcut
niciodatã obiectul unor atacuri teroriste pânã la acel moment ºi care a fost
mai puþin expusã la violenþe, o situaþie care i-a expus pe soldaþii germani glumelor colegilor aliaþi care participau la luptã în zona de est ºi de sud, în timp
ce trupele germane jucau fotbal cu localnicii. Stârniþi de trei mullahi furioºi,
care i-au îndemnat sã se rãzbune pentru arderea Coranului într-o bisericã din
Florida, mii de protestatari au luat cu asalt complexul Naþiunilor Unite din
oraºul situat în nordul Afganistanului, omorând cel puþin 12 persoane.
Terry Jones, pastorul din Floria, a stîrnit un adevãrat uragan la nivel internaþional ameninþând cã va arde Coranul în 2011, la comemorarea evenimentelor din 11 septembrie. Ca reacþie, printre alþii, generalul aflat la conducerea
trupelor din Afganistan, David Petraeus, avertizase la acel moment cã un
asemenea gest ar putea provoca violenþe în Afganistan ºi ar putea pune în pericol trupe americane. Mai târziu, Terry Jones a promis cã nu va arde Coranul, dar asta nu l-a oprit sã nu incite ºi sã organizeze un proces închipuit împotriva Islamului ºi apoi sã ardã cartea sfântã a musulmanilor în biserica sa
din Gainesville, Florida, la 20 martie, cu participarea a doar 30 de adepþi214.
La începutul lunii ianuarie 2011, Jones – prezentat de Christine Fair215 nu
ca un om instruit religios ci, mai degrabã, ca un vânzãtor de mobilã la mâna
a doua, homofob ºi islamofob – anunþa, în timp ce expunea o hainã de piele,
cã va þine o „zi internaþionalã de judecare a Coranului“, în cadrul cãreia Coranul urma sã fie judecat pentru crimã. La 20 martie 2011, Jones a jucat rolul
de judecãtor în acest proces, care aducea în scenã ºi un închipuit procuror al
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acuzãrii, un avocat al apãrãrii ºi martori. Coranul a fost gãsit vinovat, dupã
care a fost stropit cu kerosen ºi ars.
Episodul sângeros din Mazar i Shariff a fost declanºat 10 zile mai târziu,
la 1 aprilie, când trei mullahi, adresându-se adepþilor la prezenþi la rugãciunea de vineri de la Moscheia Albastrã din oraº – unul din cel mai sfinte
locuri din Afganistan –, i-au îndemnat pe oameni sã iasã pe strãzi pentru a
cere arestarea lui Terry Jones, pastorul din Florida care a patronat arderea
Coranului. Mullahul Mohammed Shah Adeli a declarat cã Afganistanul ar
trebui sã rupã legãturile cu SUA. „Arderea Coranului este o insultã la adresa
Islamului, iar cei care au comis-o ar trebui pedepsiþi“216, a spus acesta.
Afganii au scandat slogane anti-americane în timpul unei demonstraþii cu
scopul de a condamna arderea unui exemplar din cartea musulmanã sfântã,
demonstraþie care s-a transformat ulterior într-o revoltã. Mulþimea de protestatari, pornitã în marº, a luat cu asalt sediul ONU din oraº – singurul bastion
ce putea fi asociat cu Occidentul ºi SUA – ºi a sfârºit prin uciderea a 8 oficiali ai reprezentanþei diplomatice a ONU a cãror activitate aici nu avea altceva de-a face în afarã de proiectele de dezvoltare ºi sprijin al populaþiei locale. Una dintre victimele mãcelului a fost ºeful ad interim al misiunii, românul Filaret Moþco, care a fost decapitat.
Poliþia localã a dat vina pe ceea ce au numit ei „talibani care s-au infiltrat
în rândurile mulþimii“ incitând la violenþe ºi chiar distribuind arme. Douãzeci ºi ºapte de suspecþi au fost arestaþi sub acuzaþia de incitare la violenþe,
unii veniþi din Kandahar ºi din alte provincii unde talibanii sunt mai numeroºi217.
Ambele gesturi au fost cât se poate de extreme. Aºa cum a spus-o Robert
Dreyfuss, „dacã plecãm la rãzboi împotriva extremiºtilor religioºi – ºi, sã o
admitem, nebuni – este tot una dacã invadãm Florida sau Afganistanul. Nu
sunt de acord cu niciuna dintre ele, dar SUA a ales Afganistanul, lãsându-le
mânã liberã nebunilor din Florida“.218
Nu a fost vorba aici despre o nouã ciocnire a civilizaþiilor, ci de a profita
de uºurinþa cu care o populaþie poate deveni atât de reacþionarã ºi vulnerabilã
la extremismul religios, de unde tolerarea acþiunii iniþiale pare sã fie o greºealã strategicã care ar avea nevoie de o reacþie în interiorul propriei noastre
societãþi pentru a nu expune soldaþii ºi pentru a câºtiga minþile ºi inimile locuitorilor de departe, acolo unde coaliþia internaþionalã încearcã sã-i protejeze ºi sã le facã o viaþã mai bunã, dar unde rãmân expuºi propagandei locale
cu impact major ºi, am vãzut, cu urmãri tragice. Acest lucru este foarte dificil
de înfãptuit dacã nu existã înþelegere acasã ºi asumare maturã a faptului cã
orice gest care ar putea aduce publicitate pe baza impactului dur asupra publicului ar putea afecta – de data asta chiar direct ºi fizic – soldaþii þãrilor
participante în misiunea internaþionalã aflaþi departe. În acest caz particular,
au fost puºi în pericol nu soldaþi, ci chiar lucrãtori în domeniul umanitar, implicaþi în proiecte de dezvoltare ONU, niciunul dintre aceºtia nefiind american.
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Ceea ce se întâmplã este un exemplu de manual al extremismului care genereazã extremism. Asemenea conflictului arabo-israelian, unde coloniºti radicali israelieni duc la îndeplinire o agendã extremistã doar pentru a aþâþa
radicalii palestinieni sã comitã atentate sinucigaºe ºi alte atrocitãþi precum
recentul masacru al unei familii întregi de coloniºti israelieni, cu tot cu copiii
lor nou nãscuþi, în Afganistan, fundamentaliºtii islamici reacþioneazã fãrã
raþiune la o provocare relativ anonimã a unui extremist din Florida.
Nu este singurul caz de extremism împotriva Islamului în Occident. La 12
februarie 2009, politicianul olandez de dreapta Geert Wilders a fãcut o cãlãtorie la Casa Lorzilor din Marea Britanie pentru a lansa vizionarea propriul
sãu film scurt, „Fitna“. La câteva ore dupã sosirea lui la aeroportul Heathrow,
membrul Parlamentului olandez a fost reþinut ºi trimis înapoi în þara sa natalã, unde a fost judecat pentru întreþinerea unui discurs al urii pentru care riscã
pânã la 16 luni de închisoare. La puþin timp dupã reþinerea sa, Secretarul de
Stat britanic, Jacqui Smith, i-a scris o scrisoare lui Wilders justificând interdicþia, explicând Parlamentului olandez ºi Olandei: „comentariile sale cu
privire la musulmani ºi credinþele lor… ar ameninþa armonia comunitãþii ºi,
deci, siguranþa publicã [în Marea Britanie]“.219
Jocul învinovãþirilor: conflictul de valori în societatea occidentalã

Cine este vinovatul? Pare sã nu fie nimeni, sau toatã lumea. Cert este cã
un conflict al valorilor încã are loc ºi în acest caz. Pe de o parte, vorbim despre libertatea de expresie ºi exerciþiul liber al credinþelor religioase, inclusiv
cele discutabile. În al doilea rând, este vorba de responsabilitate, responsabilitatea individualã purã ºi simplã pentru concetãþeanul, aliatul sau persoana
de lângã tine. Dar acestea nu se pot gãsi în norme sau legi, ci în bunul simþul
al fiecãrei persoane. ªi nu putem condamna un individ pentru cã nu are bun
simþ.
Ce altceva poate fi fãcut? Ar trebui sã învinovãþim afganii pentru cã nu au
fost informaþi ºi pentru cã au cãzut în mâinile manipulãrii religioase a
liderilor lor? Este vorba de libertate religioasã la fel de mult aici ca ºi în cazul
lui Terry Jones ºi Geert Wilders. Sistemul democratic pare sã fi eºuat ºi noi
domenii ºi modalitãþi de îmbunãtãþire a democraþiei trebuie aduse în dezbatere.
Mulþi afgani nu înþeleg cã niºte cazuri izolate ºi marginale nu sunt reprezentative pentru majoritatea americanilor, care respectã Islamul ºi condamnã
vocal pângãrirea unei cãrþi sfinte de cãtre un pastor care cautã publicitate. ªi
cã americanii simt o copleºitoare ruºine pentru acest gest, aºa cum simt ºi
furie faþã de uciderea nevinovaþilor civili cãzuþi victime colatarale în conflict
de mâna soldaþilor americani, un sentiment puternic definitoriu mai ales în
rândurile celor în uniformã care vãd asemenea crime ca o pângãrire brutalã
a propriilor standarde ºi valori.
Dar poate cã mulþi americani nu înþeleg, la rândul lor, cã acest mic grup
care a atacat ºi ucis lucãtorii internaþionali civili nu este reprezentativ pentru
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majoritatea afganilor, care condamnã uciderea inocenþilor ºi simt oroare ºi
ruºine faþã de atacul asupra personalului ONU. De altfel, într-un sondaj realizat în decembrie 2010, aproximativ 60% din afgani au rãspuns cã ei continuã sã sprijine prezenþa militarã SUA în þara lor ºi se opun talibanilor, în
ciuda insecuritãþii în creºtere.220
Sondajele contrazic evaluarea Stratfor cã violenþa din Mazar i Shariff ar
transmite semnalul cã, dupã aproape o decadã de ocupaþie a Afganistanului,
coaliþia condusã de americani se aflã deja într-o posturã foarte precarã, mai
ales în condiþiile în care încearcã sã câºtige inimile ºi minþile utilizând o strategie de contra-insurgenþã. Frustrarea cu privire la raidurile nocturne ºi victimele în rândul civililor creºte de ani de zile, iar ISAF s-a confruntat întotdeauna cu o bãtãlie durã în rãzboiul percepþiei.221
Sondajele au arãtat cã pânã ºi cei care condamnau reacþia rapidã a afganilor la apelurile religioase se aflã în majoritate ºi cã afganii înþeleg ce înseamnã regimul taliban, precum ºi care sunt costurile pe care SUA ºi coaliþia internaþionalã ºi le asumã pentru a-i ajuta ºi a le oferi asistenþã. Conform bugetului de apãrare al SUA, micºorat recent, contribuabilii americani vor plãti în
continuare aproximativ 300 de milioane de dolari pe zi numai pentru efortul
militar din Afganistan. Pentru toate operaþiunile din Afghanistan, se aºteaptã
ca SUA sã cheltuiascã aproximativ 17 miliarde de dolari numai în anul fiscal
2011. Acestea se adaugã la eforturile pe care le reprezintã cei 1.461 de soldaþi americani uciºi ºi mulþi alþii rãniþi în Afganistan începând cu anul
2001.222 Inutil a mai fi spus cã ºi mai mulþi civili afgani ºi forþe de securitate
au murit în aceeaºi perioadã, aºa cum au fãcut-o ºi civili americani ºi personal militar dar ºi civil aliat. În 2010, peste 2.777 de civili au fost uciºi.
Jocul politic ce a stârnit protestele

Din nou, informaþiile au arãtat, sãptãmâni ºi luni mai târziu, cã atacul asupra sediului ONU din Mazar i Shariff a fost, în mare parte, provocat, ºi are
explicaþii politice foarte puternice. Primele semne de întrebare au venit de la
faptul cã gestul lui Terry Jones a trecut relativ neobservat în SUA ºi în restul
lumii ºi cã oficiali, de la preºedinte, la Secretar de Stat ºi ºef al Forþelor
NATO în Afganistan, au condamnat gestul.
Este semnificativ ºi faptul cã protestele au început într-un loc ca Mazar i
Shariff, unde prezenþa talibanã ºi influenþa este mult mai limitatã ºi unde
ISAF a avut mult mai mare succes decât în alte pãrþi ale þãrii. Sã nu mai vorbim de faptul cã au fost necesare aproape douã sãptãmâni între arderea Coranului ºi începerea protestelor în Afganistan, ceea ce sugereazã o campanie
deliberatã. Este similar modului în care publicarea iniþialã a controversatelor
benzi desenate daneze a trecut în mare parte neobservatã pânã ce proteste
târzii au câºtigat teren în regiune.
Mai mult, ciocnirile au avut loc doar în Afganistan ºi nu s-au rãspândit,
de data aceasta, în întreaga regiune sau în restul lumii musulmane. Este încã
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un indicator al faptului cã întreaga poveste a fost legatã de politica localã afganã ºi, de aceea, mulþi analiºti au arãtat înspre preºedintele Hamid Karzai.
De fapt, evenimentele tragice de la 1 aprilie nu s-ar fi petrecut cel mai probabil dacã nu ar fi intervenit Karzai însuºi, care a atras atenþia legat de evenimentul mai puþin cunoscut din 24 martie, când a emis un comunicat de presã
în care numea arderea Coranului „o crimã împotriva unei religii ºi a întregii
umma [comunitãþi] musulmane“. În continuare, a fãcut apel la SUA ºi ONU
sã „îi aducã în faþa justiþiei pe cei care au comis aceastã crimã“223.
Fareed Zakaria, de la CNN, spune cã arderea Coranului a trecut în mare
parte neobservatã în Afganistan pânã pe 31 martie când Karzai „s-a hotãrât
sã capitalizeze în urma acestui eveniment“224 ºi a fãcut apel la arestarea
pastorului Jones. Christine Fair nota pentru Foreign Policy cã „degetul acuzator trebuie sã arate înspre politica internã din Afganistan ºi cãtre preºedintele Afganistanului, Hamid Karzai. În loc sã explice propriei populaþii cã
Jones este un radical ale cãrui acþiuni sunt dispreþuite de majoritatea americanilor, Karzai a transformat momentul în cea mai recentã cauzã anti-americanã a sa, denunþându-i pe americanii care au plãtit scump cu vieþile ºi cu
avuþiile lor pentru a sprijini guvernul sãu inexplicabil de corupt ºi lipsit de
responsabilitate. Karzai continuã sã alimenteze sentimentele maselor afgane
neinformate ºi sã îndemne antreprenorii morþii ºi violenþei la continuarea
numeroaselor lor acþiuni“225.
Este foarte dificil sã nu concluzionezi cã Hamid Karzai a ales sã urmeze
o cale a controversei mortale pentru a-ºi demonstra independenþa strategicã
faþã de exact acea þarã care continuã sã-i plãteascã majoritatea facturilor, în
timp ce propriul sãu grup de suporteri golesc cuferele þãrii. Mai mult, douã
alte coincidenþe au avut loc ºi sunt legate de aceastã întârziere de aproape
douã sãptãmâni dintre gestul din Florida ºi masacrul din Mazar i Shariff:
– în primul rând, generalul David Petraeus, comandantul ISAF ºi al trupelor americane în Afganistan ºi-a cerut scuze pentru gestul lui Jones din
Florida ºi a condamnat arderea Coranului (aºa cum a fãcut-o ºi preºedintele
Obama), iar incidentul a avut loc exact în timp ce militari americani erau
judecaþi pentru uciderea de civili afgani ºi dupã publicarea fotografiilor unor
soldaþi americani care pozau cu trupul neînsufleþit al unui afgan;226
– în al doilea rând, Reuters a relatat cu privire la un oficial afgan de rang
înalt care acuza luptãtori talibani „reintegraþi“ pentru uciderea personalului
ONU, luptãtori care depuseserã formal armele. Acest fapt ar putea crea noi
provocãri pentru forþele internaþionale, în condiþiile în care „reintegrarea
luptãtorilor talibani de rang inferior ºi mediu este o componentã cheie a
strategiei ISAF în a-i învinge pe talibani ºi a opri insurgenþa teroristã“, dupã
cum scrie Bill Roggio în „Long War Journal“. În cadrul unui interviu, Steve
Coll face vorbire în acest context ºi despre negocierile secrete între administraþia Obama ºi membri ai talibanilor, dar ºi despre provocãrile care au
afectat procesul, atunci când preºedintele Hamid Karzai a refuzat sã accepte
orice negocieri la care nu ar participa el.227
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Cu siguranþã dezbaterea ar putea cãdea (ºi a ºi cãzut), în spaþiul de argumente uzuale, comode ºi la modã ale comentatorilor occidentali care insistã
asupra ciocnirii culturilor, civilizaþiilor ºi ale sistemelor juridice dintre Occident ºi Islam ºi care prezintã situaþia legilor din þãri precum Pakistan ºi Afganistan (printre alte þãri musulmane), care incrimineazã infracþiuni ce se constituie în expresii ale intoleranþei, precum blasfemia. Legile blasfemiei atât
în Pakistan, cât ºi în Afganistan, au drept pedepse sentinþa maximã, pedeapsa
cu moartea, aºa cum este ºi cazul lui Said Musa, un lucrãtor afgan al Crucii
Roºii, în vârstã de 46 de ani, care a fost arestat ºi risca o condamnare la
moarte pentru „apostazie“. Musa a fost declarat apostat pentru cã s-a convertit la creºtinism, iar acesta este un pãcat conform interpretãrilor extreme ale
Coranului, în timp ce aceastã infracþiune de naturã religioasã ºi de conºtiinþã
individualã atrage dupã sine pedeapsa cu moartea.
Argumente cu privire la „sãlbãticia musulmanilor“ în unele þãri vin ºi ca
urmare a masacrelor ºi pedepselor colective nejudiciare de lapidare. Atacuri
ºi crime în interiorul Islamului însuºi, cu argumente precum cel al militanþilor sunniþi care au atacat zeci de moschei ºiite ºi altare sufi din Pakistan
numai în ultimii ani. Fãrã îndoialã, aceste atacuri au avut ca rezultat arderea
a nenumãrate exemplare din Coran, dar nu au stârnit nici un soi de revoltã
violentã în rândurile musulmanilor din sudul Asiei.
Concluzia este, din nou, prezentatã cel mai elocvent de Christine Fair:
„simpla ciocnire a valorilor civile ºi juridice nu poate explica violenþele sângeroase care au izbucnit în Afganistan la acest sfârºit de sãptãmânã. Oamenii raþionali înþeleg diferenþele în regimurile juridice din diferite state ºi nu
se mobilizeazã cu uºurinþã în mulþimi ucigaºe. Oamenii raþionali înþeleg cã
uciderea nevinovaþilor ca reacþie la un agresor aflat la mare depãrtare nu
este iertatã în nicio religie. ªi cã pângãrirea Coranului în sine nu oferã o
naraþiune ce ar scuza crimele sãlbatice de la Mazar i Shariff“.

4. Inocenþa musulmanilor

Islamofobia în acþiune. Din nou

Un alt caz important este cel al filmului „Inocenþa musulmanilor“. Acesta
urmeazã toate modelele cazurilor precedente: un site irelevant publicã
trailer-ul unui film fãrã valoare artisticã. Dupã mai mult de 3 luni, este utilizat pentru raþiuni simbolice de teroriºti din Libia care, sub acoperirea unei
mulþimi care a luat cu asalt, la 9 noiembrie 2012, Ambasada SUA, i-a ucis
pe ambasadorul Statelor Unite ºi trei alþi cetãþeni americani, pe care autoritãþile locale au eºuat în a-i proteja.
Filmul a fost folosit pentru motivaþii politice în Egipt ºi, într-un mod
foarte curios, s-a rãspândit în nu mai mult de 10 zile în toate þãrile islamice
din lume, inclusiv în comunitãþile musulmane din statele occidentale, un fapt
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care s-a petrecut dupã ani de zile în cazul „Versurilor satanice“ ale lui Salman Rushdie, când chiar ºi atunci, doar câteva þãri au preluat criticile ºi au
menþinut chestiunea deschisã.
Un strop de otravã fanaticã menitã a inflama lumea musulmanã, filmul
„Inocenþa Musulmanilor“ este o ecranizare de 13 minute realizatã cu un buget mic ºi postatã pe Youtube, jucatã, regizatã ºi editatã cu amatorism; ar fi
rizibilã dacã nu ar fi componenta de islamofobie228 pe care o promoveazã,
ale cãrei efecte sunt acum resimþite în întreaga lume.
Se pare cã filmul a fost realizat de un americano-egiptean situat în zona
Los Angeles-ului, un anume Nakoula Basseley Nakoula, un creºtin copt, care
iniþial a pretins a fi un magnat israelian al proprietãþilor, numit Sam Bacil,
care utiliza fonduri provenind de la „donatori evrei“. Nu este clar cum anume ºi-a finanþat Nakoula filmul, el însuºi fiind un escroc condamnat.
De fapt, legãturile cu SUA sunt atât de slabe, încât oricine s-ar putea întreba de ce anume cineva ar privi problema ca antrenând responsabilitatea
autoritãþilor de la Washington, dacã nu ar fi fost faptul cã filmele sunt asociate cu o idee, cea a prestigiului ºi a puterii globale americane. La un moment dat, orice ar putea fi utilizat la nivel simbolic pentru a conduce la un
atac asupra Occidentului: în Sudan, atacul a avut loc la ambasada germanã
din moment ce se presupunea (sau s-a rãspândit în rândul credincioºilor radicali ideea) cã unul dintre actori ar fi fost de origine germanã. Asta pentru cã
la Khartum nu existã Ambasadã americanã pentru a fi atacatã.
Producþia filmului on-line care aruncã o luminã negativã asupra Profetului Mohamed a declanºat evenimentele criminale care au dus la moartea ambasadorului Christopher Stevens ºi a altor trei americani în Benghazi. ªi este
prea puþinã consolarea cã acest tip de reacþii excesive sunt „înfãptuite de mici
bande de fanatici“, aºa cum se pretinde adesea. Puterea distructivã a acestor
„fanatici“ – atât cel din SUA cât ºi cei din Libia – ºi incapacitatea societãþilor
lor de a-i þine sub control ºi de a-i pedepsi fac mincinoasã afirmaþia conform
cãreia chestiunile ar fi tangenþiale.
Utilizarea politicã a filmului

Întrebãri apar din primul moment, în orice analizã. Cum se face cã un film
care nu s-a bucurat de nicio atenþie ºi care are mai puþin de 10.000 de vizualizãri a trailer-ului într-o perioadã mai mare de trei luni a devenit sursa mulþimilor violente rãspândite în întreaga lume islamicã ºi în comunitãþile musulmane din Occident? Reacþia s-a produs cu ocazia celei de-a 11-a comemorãri a atentatelor de la 11 septembrie, iar acest fapt nu are cum sã nu ridice
întrebãri.
De ce era pregãtitã o mulþime în Libia pe 11 septembrie din moment ce
Libia a avut cel mai mult de beneficiat – iar Benghazi, mai ales – de pe urma
intervenþiei internaþionale pentru protecþia rebelilor împotriva represiunii
forþelor lui Muamar el Kaddafi? Dacã SUA a asistat rebelii în lupta lor, de ce
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au devenit SUA o þintã? De ce aceste evenimente s-au petrecut în Egipt, un
alt loc în care Primãvara Arabã a fost susþinutã de SUA ºi de Occident împotriva unui alt lider autoritar, Hosni Mubarak?
Simbolismul se aflã în fruntea întregii activitãþi ºi se pare cã toþi cei care
au ºtiut sã profite de eveniment au ºtiut ºi cât de adânc este înrãdãcinat sentimentul de blasfemie referitor la caricaturizarea Profetului Mohamed în lumea islamicã. Pe lângã faptul cã reprezentarea imaginii lui Mohamed este
consideratã un pãcat în interpretarea salafi/wahhabi a Coranului ºi orice insultã adusã Profetului este consideratã a fi o blasfemie ce este pedepsitã cu
moartea în multe þãri islamice. Dar, de aceastã datã, þinta nu a fost autorul
filmului, ci simbolurile occidentale, iar acest fapt ridicã întrebãri cu privire
la seriozitatea acuzaþiilor.
Islamul este din nou asociat la ºtiri cu acte de violenþã ºi fanatism. Moartea lui Chris Stevens, ambasadorul american în Libia, în urma atacului asupra consulatului american din Benghazi a zguduit nu doar SUA, ci ºi membri
ai comunitãþii musulmane din întreaga lume. Imaginea predominantã a Islamului pe care am vãzut-o în media a fost cea a unei religii cufundate în violenþã, obscurantism ºi misoginism. O religie a urii ºi a distrugerii. Inutil sã
mai spunem aici cã, în realitatea din perceptele sfinte, Islamul este o confesiune a iertãrii ºi toleranþei, conform cãrþii sfinte, Coranul229.
Violenþa a pãrut spontanã; a fost orice numai nu asta. În schimb, a fost
produsul unei secvenþe de provocãri, unele secrete, altele evidente. A pãrut a
începe în SUA, apoi s-a amplificat în Egipt ºi a ajuns la un punct culminant
sângeros în Libia – toate în timpul celei de-a 11-a comemorãri a atentatelor
de la 11 septembrie.
Dacã musulmanii ar rãspunde violent la fiecare insultã on-line asupra credinþei lor, ar avea loc revolte în Cairo ºi Benghazi în fiecare zi a anului230.
Internetul este plin de factori maliþioºi care spun, scriu sau difuzeazã lucruri
îngrozitoare referitoare la Islam ºi existã ºi destui nebuni musulmani on-line
care defãimeazã alte sisteme religioase. Maºinãria urii este cea care împinge
furia mai departe. Ei ºtiu deja cã rezultatul eforturilor lor va conduce la violenþã ºi subversiune. Acestor bãrbaþi le sunt validate prin media acþiunile de
rãspândire a urii ºi a violenþei.
Dar sã privim mai atent fundalul politic ºi contextul. Mai întâi, în SUA:
„Inocenþa musulmanilor“, un film cel puþin josnic ºi fãrã nici o valoare artisticã, a cauzat o serie de evenimente pe care unii le vor considera intenþionate.
Aproape cu siguranþã a fost planificatã pentru alegerile electorale americane,
în acest caz pentru a incita comunitãþile ºi a provoca apoi rãspunsuri macho
din partea candidaþilor la preºedinþie231.
În cazul Libiei, cel mai sângeros loc unde „Inocenþa musulmanilor“ a fãcut victime, a fost numai un atac cu relevanþã de simbol, fãrã sã existe nici o
explicaþie, în afara faptului cã oamenii care s-au adunat în faþa Ambasadei au
fost instigaþi de insurgenþi conectaþi cu Al-Qaeda ºi faptul cã, în sine crimele
au fost realizate de teroriºti calificaþi care au profitat de nivelul scãzut de
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securitate din regiune ºi nu de cetãþeni care au protestat împotriva filmului.
Simbolismul este foarte important în acel caz, din moment ce pune în joc
chiar Primãvara Arabã ºi sprijinul occidental pentru democratizarea lumii
arabe. A fost o modalitate utilizatã de instigatori, care au rãmas în umbrã, de
a transmite publicului american ºi european încã o greºealã a conducerii lor.
„Inocenþa Musulmanilor“ în politicile interne ale Egiptului

Cea mai vizibilã implicare politicã a fost cea din Egipt. Aici, Frãþia Musulmanã era deja consideratã o forþã politicã islamistã din vremea lui Mubarak, iar acum noul preºedinte, Mohamed Morsi – exponent al Frãþiei Musulmane, se aflã sub presiune atât din partea propriului sãu partid, dar mai ales
din partea opoziþiei salafiste Al Nour, un partid islamic ortodox mult mai
radical. Se pare cã aceasta s-ar fi aflat ºi la originea promovãrii de care a avut
parte trailer-ul în Orientul Mijlociu.
În încercarea sa de a preîntâmpina violenþele, Morsi a declarat cã „este cerut de religia noastrã sã ne protejãm oaspeþii, locuinþele lor ºi locurile lor
de muncã“. A calificat uciderea ambasadorului american Chris Stevens în
Libia inacceptabilã pentru Islam. „Pentru Dumnezeu, atacarea unei persoane este mai mare decât atacul asupra Kaaba“, a spus el, fãcând referire
la cel mai sfânt loc al Islamului din Mecca.232
Discursul lui Morsi a venit dupã ce preºedintele Obama a vorbit cu el la
telefon. Administraþia Obama a fost înfuriatã de rãspunsul tardiv al lui Morsi
la atacul asupra Ambasadei SUA din Cairo, generat tot de difuzarea ºi comentarea filmului, iar liderul egiptean a fãcut doar câteva declaraþii vagi cu
referire la acesta, fãrã o condamnare vehementã a acestei încãlcãri clare a
securitãþii233, în cadrul cãreia poliþia nu a intervenit pentru a-i opri pe protestatarii care au escaladat zidurile ambasadei.
Tãcerea lui a indicat presiunea puternicã la care este supus Morsi, o figurã
veche în rândurile Frãþiei Musulmane, din partea puternicilor islamiºti ultraconservatori din Egipt. Aceºtia fac uz de film pentru a-ºi creºte propria vizibilitate politicã, punând la îndoialã în acelaºi timp legitimitatea religioasã a
lui Morsi.
Totuºi, filmul a fost dat publicitãþii la 1 iunie, cu mai mult de trei luni
înaintea protestelor din Cairo. De fapt, egiptenii nu au cunoscut faptul cã
acest film exista pânã când o gazdã de talk-show, Sheikh Khalid Abdullah,
nu i-a dedicat programul sãu de douã ore de pe data de 8 septembrie.
În calitate de ºeic musulman, Abdullah a fost, fãrã îndoialã, jignit de conþinutul filmului. Dar, ca salafist, ale cãrui credinþe se contrazic în nuanþe ºi
radicalism cu cele ale Frãþiei Musulmane aflate la putere, se poate ca Abdullah sã fi difuzat filmul tocmai pentru a incita la haos ºi a complica politica
internã a Egiptului. Programul lui Abdullah, Masr aº Jadida, a fost apoi, rapid diseminat. Un clip Youtube al emisiunii a fost uploadat pe un site salafist
la 9 septembrie ºi, în douã zile, clipul a avut peste 300.000 de vizualizãri.234
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În acelaºi timp, gruparea jihadistã „Liderii Egiptului“, o fostã organizaþie
militantã, a þinut o conferinþã în oraºul egiptean Alexandria ºi a declarat cã
oricine a fost implicat în „defãimarea“ Profetului în legãturã cu acest film,
ar trebui omorât. Au fãcut apel la Morsi pentru ca sã punã capãt relaþiilor cu
SUA.235
Abdullah este obiºnuit cu controversele. A fãcut subiectul a mai multor
rapoarte despre calitatea ºi profesionalismul media care afirmau lipsa sa de
cumpãtare ºi lipsa de respect pentru limitele etice. Abdullah l-a acuzat public
de lipsã de comportament pe deplin conform perceptelor islamice ºi aspiraþiilor din interpretarea sa datã Coranului chiar ºi pe ºeicul Hazem Abd Ismail,
un coleg salafist ºi candidat la alegerile prezidenþiale din 2012. A fost, de
asemenea, foarte critic la adresa liberalilor ºi a Frãþiei Musulmane. Aceasta
reprezintã o dovadã clarã a utilizãrii politice a trailer-ului cu scopul de a
pune presiune asupra rivalilor în politica internã din Egipt, în bãtãlia dintre
radicali ºi moderaþi, într-un format aproape similar cu motivul ce a dus la
condamnarea lui Salman Rushdie la moarte în Iran.
Aºa cum s-a exprimat ºi Steven A. Cook, evenimentele sunt „o consecinþã
directã a televiziunii salafiste prin satelit Al-Nas (Poporul), o reþea religioasã care a fãcut publicã existenþa «Inocenþei musulmanilor». Pentru
credincioºii unei religii care interzice pictarea, imaginile sau reprezentarea
graficã Profetului sãu – ºi cu atât mai mult reprezentarea sa într-o manierã
înjositoare – reacþia emoþionalã era de aºteptat, pe baza parametrilor religioºi ºi culturali, nu pe baza unora politici. Este foarte probabil ca liderii
politici ºi religioºi care au incitat la manifestaþii de protest sã fi stârnit emoþiile unor apãrãtori puternici ai Islamului, avînd o altã agendã în minte; totuºi, dacã filmul nu ar fi atins un nerv cultural-religios sensibil pentru masele de credincioºi musulmani, asemenea lideri nu ar fi avut trupe pe care sã
le cheme“.236
Presiunea a fost cea care a fãcut jocul lui Morsi, care a fost foarte nuanþat
în declaraþiile sale publice chiar ºi dupã consumarea evenimentlor. Mãcar
preºedintele Libiei, Mohamed el-Magariaf, ºi-a cerut rapid scuze tuturor
americanilor pentru atacul asupra misiunii dimploatice americane ºi a promis
sã îi urmãreascã ºi sã îi pedepseascã pe cei responsabili. La 24 de ore dupã
atacul asupra Ambasadei din Cairo, preºedintele egiptean Mohamed Morsi
nu dãduse nicio declaraþie similarã. Când, în final a fãcut-o, pãrea mai puþin
preocupat de ceea ce se întâmplase la Ambasadã ºi mai mult de afrontul adus
Profetului, pe care l-a condamnat „în cei mai duri termeni“.237 Frãþia Musulmanã a condamnat atacul din Benghazi prin intermediul Twitter, dar nu a
fãcut nicio menþiune la cel din Cairo.
Întrebãri ce necesitã rãspunsuri

Viteza cu care s-a rãspândit violenþa în lumea musulmanã, în nu mai mult
de zece zile dupã difuzarea comentariilor la televiziunea egipteanã ºi la mai
mult de trei luni dupã apariþia sa pe internet, ridicã semne mari de întrebare.
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Ne-am putea uita ºi la impactul în lumea musulmanã ºi jihadistã, ºtiind cã
Al-Qaeda a emis o condamnare abia la 13 octombrie (Associated Press).
Deci, chiar ºi faptul cã evenimentele au avut loc în Libia pe 11 septembrie,
dar mai ales rãspândirea valului de violenþe împotriva SUA ºi a Occidentului
în scurt timp ºi aparent fãrã contribuþia reþelei teroriste Al-Qaeda ridicã întrebãri multiple.
Din contra, lucrurile nu au pãrut la fel de interesante pentru aceeaºi lume
islamicã în cazul poziþiei Rusiei referitoare la Siria. Este cunoscut faptul cã
veto-uri repetate ale Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU în faþa oricãrui
tip de soluþie de intervenþie externã împotriva lui Al Assad, nu au determinat
acelaºi tip de reacþie, deºi situaþia din Siria a fãcut statele arabe, Liga Arabã
ºi Organizaþia Conferinþei Islamice sã reacþioneze ºi sã dea vina pe Rusia
pentru faptul cã îi permite lui Bashar al Assad, liderul autoritar sirian, sã ucidã
populaþia care protesta paºnic ºi au cerut ca acesta sã renunþe la putere. În
ciuda a sute de ºtiri care pretindeau cã s-ar fi aflat acolo luptãtori internaþionali jihadiºti ºi islamici, nimeni nu a atacat Rusia pentru acest lucru.
Tratamentul este unul cu totul preferenþial în cazul Rusiei faþã de cel cu
care au avut de-a face SUA ºi democraþiile occidentale din Europa: chiar
dacã acele þãri au sprijinit Primãvara Arabã – respinsã de cãtre Rusia –, chiar
dacã a permis ca partide politice, inclusiv Frãþia Musulmanã ºi grupãri salafiste, sã intre în jocul democratic ºi sã împartã puterea dupã înfrângerea liderilor autoritari, SUA, Europa ºi Occidentul sunt o þintã, iar Rusia, care s-a
opus procesului, nu este.
Izbucnirea bruscã a violenþelor în comunitãþile musulmane din întreaga
lume nu este naturalã, comparativ cu experienþele anterioare. Da, am putea
sã dãm vina pe reþelele sociale care au apãrut mult mai târziu, dar aceastã
explicaþie nu este suficientã. Rãmâne mãcar un dubiu cã reacþia coordonatã
a lumii musulmane, la trei luni dupã ce filmul „Inocenþa Musulmanilor“ a
fost postat pe Internet, se datoreazã unei operaþiuni bine puse la punct de autori momentan necunoscuþi.

21. IDENTITÃÞI POST-COMUNISTE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA*

Identitatea de grup. Nevoia de identitate

În dezbaterea teoreticã, unul din punctele cheie legate de identitate este
explicarea motivului pentru care omul are nevoie de apartenenþa la grup,
de percepþia solidaritãþii ºi a unei identitãþi, a unei agende superioare, comune
————————

* Articol publicat cu titlul Identitãþi post-comuniste în Republica Moldova, în Sfera Politicii, Vol.
XIX, Nr. 11 (165), noiembrie 2011, ISSN 1221-6720, pp. 77-86.
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cu alþi oameni, care sã completeze nivelul prestigiului ºi identitãþii personale.
Rãspunsul cel mai la îndemânã este acela cã omul este o „vietate socialã“,
respectiv are exact aceastã caracteristicã a conºtiinþei de sine care-l diferenþiazã de celelalte vieþuitoare ºi structura de grup pe care o formeazã excede
nivelul grupurilor create instinctual, pentru scopuri de neatins individual, în
aceastã direcþie limbajul, verbalizarea ºi construcþia relaþiilor sociale bazate
pe conºtiinþa de sine a individului jucând rolul substanþial. O întreagã componentã a sociologiei studiazã dinamica grupurilor238 ºi defineºte sau explicã aceastã nevoie de socializare a omului.
În general, identitãþile sunt privite drept fenomene colective de exprimare a asemãnãrilor din interiorul grupului. Formele profunde ale asemãnãrilor în cadrul colectivitãþilor se pot manifesta într-o varietate mare de feluri
ºi la niveluri ce acoperã asemãnarea fizicã, de gusturi ºi îndeletniciri, de culturã ºi obiceiuri, limbã ºi memorie comunã, elemente ce dau distincþia unui
grup de un altul. Apartenenþa la un grup este parþial asumatã obiectiv, implicit, prin intermediul naºterii, geografiei, obiºnuinþei rudelor de sânge, fie
are componente subiective, de opþiune a individului. Legãtura între identitatea individualã ºi cea de grup este un domeniu de studiu la fel de fascinant
în care se conjugã ºi vehiculeazã numeroase teorii ºi abordãri, fãrã ca o formulã definitivã sau dominantã mãcar sã se fi decantat.
O anumitã dorinþã de completare a identitãþii ºi individualitãþii cu elemente
care sã susþinã stima de sine, plasatã în spaþiul nevoilor fundamentale umane, face ca indivizii sã caute apartenenþa la grupuri sociale care sã le ofere
afecþiune ºi sã le susþinã opþiunile morale. Semnificaþia identitãþii colective
pentru indivizi este datã de dorinþa de a aparþine unui grup în care sã resimtã
solidaritatea ºi coeziunea, alãturi de un celãlalt perceput pozitiv. Percepþia
de sine este legatã de apartenenþa la grupuri, de aceea identitatea colectivã
întãreºte mândria de sine la nivel individual239.
„Extinderea identitãþii personale oferã împlinire ºi realizarea de sine“240.
Identificarea cu o cauzã mai largã ºi simþul loialitãþii faþã de cei cu care
lucreazã alãturi pentru aceeaºi cauzã sunt elemente ce duc în mod natural la
apariþia identitãþilor colective. Delimitãrile simbolice ºi cu puternic caracter emoþional sunt create tocmai de acþiunile colective ºi angajamentul comun de a proteja obiective care-i unesc pe cei ce resimt necazuri comune.
Dominique Moisi, într-o excelentã carte-replicã la „Ciocnirea civilizaþiilor“ lui Samuel Huntington241 a încercat sã traseze liniile ce caracterizeazã
ºi definesc lumea nu atât prin prisma elementelor geopolitice stricte, legate
de determinism geografic, ale civilizaþiilor-religiilor, ci mult mai profund,
aºezând în prim plan emoþiile fundamentale pe care le experimenteazã fiinþa umanã – frica, umilinþa ºi speranþa – încercând sã atribuie o asemenea
emoþie dominantã aferentã unui tip de model ºi personalitate legatã originar
de o anumitã zonã geograficã a globului, dar în contextul globalizãrii, când
aceastã legãturã geograficã s-a diluat substanþial, iar tipurile umane, chiar ºi
în aceastã separaþie, coexistã pe tot globul.
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Dincolo de exerciþiul intelectual excelent, Moisi vine ºi argumenteazã legãtura între globalizare, identitãþi ºi emoþii. Astfel, în context contemporan
– dupã modelul deja lansat de Huntington, care s-a raportat la epoca postRãzboi Rece ºi renaºterea conflictelor interetnice – Moisi vine sã arate cã
elementele de naturã simbolicã legate de frontierele grupurilor – între interior ºi exterior, elementele de mit ºi reprezentare exterioarã a acestor bariere
„tari“ – dobândesc semnificaþie crescutã pentru indivizi ºi chiar „teritorialitate virtualã“ ce catalizeazã elemente emoþionale primordiale ºi sunt graniþe extrem de solide ridicate iar depãºirea frontierelor lor repezintã un casus
beli ºi sâmbure pentru declanºarea unui conflict „iraþional“ în viziunea lui
Jeong, în care calculul riscului, a costurilor ºi beneficiilor nu-ºi mai gãseºte
locul.
Moisi contrazice ºi metafora lui Thomas Friedman potrivit cãreia „lumea
ar fi platã“, ca urmare a globalizãrii, argumentând cã acelaºi fenomen a fãcut
lumea mai pasionalã, adicã mai legatã de emoþii ºi sentimente, care ar fi
generate de insecuritatea aferentã marilor schimbãri provocate de globalizare, de unde apariþia în cauzalitate directã, a nevoii de identitate reafirmatã, întãritã, revizuitã ºi confirmatã, ca ºi explozia de reacþii iraþionale
atunci când aceastã identitate este pusã în cauzã de altcineva. În lumea bipolarã lucrurile pãreau clare, simple, identitatea era imobilã ºi evidentã, mãcar
la nivelul superior al apartenenþei la unul dintre cele douã blocuri, la una
dintre cele douã lumi, sisteme, organizãri; pe când astãzi, într-o lume în continua schimbare rapidã ºi fãrã frontiere întãrite ºi clare, problema identitarã
este tot mai dezbãtutã ºi relevantã. Iar identitatea este profund legatã de încredere, iar încrederea – sau lipsa de încredere – este exprimatã în emoþii,
între care cele trei fundamentale desprinse de Moisi din psihologie.
Dupã ce secolul al 20-lea a fost denumit „secolul american“ sau „secolul
ideologiei“, secolul 21 face saltul cãtre „secolul asiatic“ ºi „secolul identitãþii“242. Schimbarea de la ideologie la identitate ºi de la cheia ºi simbolistica reprezentãrii occidentale la cea a orientalitãþii lumii, înseamnã, în acelaºi
timp ºi cã emoþiile dobândesc un rol mai important ca niciodatã.
De altfel, acest lucru este confirmat ºi de criza economicã de astãzi, dezvoltatã drept crizã economicã ºi financiarã, ulterior crizã a elitei politice ºi a
politicului care nu a ºtiut sã controleze ºi sã responsabilizeze elita financiarã,
ba chiar a coabitat ºi profitat din malversaþiunile sale, pentru ca ulterior sã
cadã profund, dupã lansarea de cãtre Germania a observaþiilor privind datoriile suverane, într-o crizã de încredere243. Mai mult, chiar mecanismele de
prevenþie ºi anticipare, avertizare timpurie, a viitoarelor crize conþin, dincolo
de mecanismele de impozitare a fluxurilor de capitaluri ºi a produselor derivate, un mecanism ce trebuie sã includã, dupã modelul asigurãrilor ºi primelor de risc, cuantificarea încrederii publicului, elemente profund emoþionale ºi dependente, manipulabile, prin presa cu acoperire globalã ºi supra-informaþia (la care se adaugã supra-manipularea asociatã).
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Anii ’90 au surprins spaþiul post-sovietic în confruntãri fratricide, principalele contradicþii manifestate fiind cele între identitatea sovieticã-federalã ºi
identitatea naþionalã a noilor state. Dacã în fosta Yugoslavie aceastã mentalitate a identitãþii federale a îmbrãcat aspecte mai puþin pregnante – aici culminând conflictele identitare de facturã etnicã ºi fostele rivalitãþi asupra unor
teritorii ºi zone locuite de o etnie sau alta – statele desprinse din fosta URSS
au resimþit plenar conflictul identitar244, dublat ºi aici de conflicte etnice –
rezultate ale fostei politici staliniste a maximei complicaþii etnice de redesenare a statelor sovietice în alte spaþii decât cele etnice ale statelor ocupate.
În acest spaþiu al conflictelor identitare, constatãm astãzi o recrudescenþã
a luptei între fosta elitã sovieticã de rang doi ºi inferior – reprezentanþi ai
fostului aparat care au supravieþuit schimbãrilor democratice ºi s-au fãcut
utili noilor administraþii pe baza abilitãþilor ºi cunoºtinþelor dobândite în regimul sovietic – ºi elitele naþionale ale noilor state. În cadrul acestei lupte
pentru supravieþuire a foºtilor funcþionari tehnici, civili ºi din spaþiul executiv, de la nivele secundare ºi inferioare ale fostului regim – care au reuºit sã
se facã utili noii elite, dar care ºi-au conservat conºtiinþa de sine, vechile obiceiuri ºi mentalitãþi – apare necesitatea legitimãrii acestui grup ºi a prezervãrii privilegiilor pe care le-au dobândit în epoca sovieticã ºi pe care le-au
conservat în perioada tranziþiei.
Este motivul pentru care aceastã clasã – sprijinitã de clientela economicã
creatã în ultimii 10 ani ºi de un numãr mare de cetãþeni dependenþi administrativ de aceastã elitã – doreºte accesul privilegiat/menþinerea poziþiilor privilegiate în detrimentul noilor elite democratice ale statelor independente,
ºcolite în Occident ºi adaptate noilor realitãþi. Aceastã elitã administrativã
post-sovieticã a constatat cã singura modalitate de a-ºi pãstra poziþiile este de
a reclama un acces privilegiat pe baza legitimitãþii de a reprezenta o nouã
majoritate, cu o nouã identitate.
Noile conflicte identitare prezente astãzi marcheazã exact aceastã luptã
surdã în care revendicarea identitãþii sovietice/federale ce asigura baza privilegiilor nu mai este de actualitate ºi de aceea trebuie asumatã/revendicatã,
uneori chiar inventatã o nouã identitate, distinctã de cea naþionalã a noilor
state independente. Din studierea aprofundatã a comportamentului acestei
clase în statele fostei Uniuni Sovietice, am constatat urmãtoarele tipuri de
identitãþi reclamate:
1. Revendicarea unei identitãþi de tip etnic, pe baza asumãrii identitãþii naþionale a unui vecin.
Acest lucru presupune însã îndeplinirea unor condiþii specifice, cum ar fi:
– existenþa unui numãr mare, compact, de reprezentanþi ai acestei populaþii/etnii, într-o anumitã zonã;
– regiunea populatã compact sã fi fãcut parte din fostul stat vecin;
– zona disputatã sã atragã suficient interes din partea vecinului, din punct
de vedere economic, istoric ºi simbolic.
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Dacã aceste condiþii cumulative sunt îndeplinite, procesul de secesiune pe
criterii etnice ºi istorice poate începe, având ca obiectiv obþinerea cel puþin a
unei autonomii largi care sã permitã vechii elite sã supravieþuiascã în poziþii
privilegiate în cadrul acestei autonomii. Acesta poate reprezenta un conflict
identitar specific, bazat pe realitãþi etnice. Pentru vechile elite, condiþia
apartenenþei la etnia în cauzã este restrictivã. Exemple ale acestei tipologii –
dublatã de potenþarea unor elite etnice locale – se întâlnesc în regiunile
Abhazia, Osetia de Sud – în Georgia, Nagorno-Karabah în disputa Armenia
– Azerbaidjan.
2. Revendicarea unei identitãþi regionale/subregionale ridicate la rang
de identitate naþionalã.
Acest tip de identitate fabricatã este cea de facturã tipic separatistã. Singura motivaþie este un conflict de autoritate prin care o regiune compactã
este transformatã în posibil stat, construindu-i-se o legitimitate statalã pornind de la structuri prestatale vechi sau de la tipuri de organizãri medievale
protostatale, de la trecut istoric distinct faþã de spaþiul statal de care aparþine.
În acest caz, fostele elite sovietice se izoleazã într-o asemenea regiune ºi produc un proces separatist, asumându-ºi o identitate regionalã/subregionalã
ºi revendicându-se de la noua majoritate formatã în regiunea separatistã, cea
aferentã locuitorilor bãºtinaºi din regiune. Condiþiile, în acest caz, sunt mult
mai simplu de îndeplinit. Cazuri clasice de aceastã facturã sunt cel al Adjariei – Georgia, sau cazul Transnistriei – Republica Moldova. Regiunile au
câteva caracteristici:
– lideri despotici, elitã fostã sovieticã;
– încearcã redeºteptarea/reformarea fostei Uniuni Sovietice;
– revendicã apropierea/unirea de (cu) Federaþia Rusã;
– se afirmã drept apãrãtori ai etnicilor ruºi din aceste state în mod fals
(numãrul etnicilor ruºi din Chiºinãu este mai mare decât al celor din întreaga
Transnistrie iar în Adjaria acest element este marginal);
– au baze militare ruseºti, rãmãºite ale fostei armate sovietice.
O particularitate a acestor spaþii este faptul cã insistã asupra elementelor
etnice ruse ºi asupra unor pretinse discriminãri ale etnicilor ruºi în restul
teritoriului, forþeazã o maximizare a drepturilor etnicilor ruºi în statele din
care tind sã se rupã, considerând aceste elemente drept garanþii ale reformãrii fostului imperiu.
3. Revendicarea directã a unor identitãþi de tip sovietic.
Caracteristicile regiunilor pentru a clama acest tip de identitate sunt:
– state ale fostei URSS în care partidele comuniste sau un lider autoritar
de tip sovietic conduce discreþionar;
– eliminarea elementelor de democratizare;
– eliminarea dezbaterii/opþiunilor alternative privind identitatea naþionalã;
– revendicarea unei fuziuni/uniuni cu Federaþia Rusã sau a unei identitãþi
de tip sovietic;
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– eliminarea dezbaterii ºi posibilitãþii formulãrii altor opþiuni; condamnarea, reprimarea, excluderea oricãrei opinii dubiative faþã de adevãrul absolut
decretat oficial ºi impus populaþiei pe cale administrativã, prin intermediul
aparatului statului;
– promovarea doctrinei oficiale la rang de adevãr absolut, în formã totalitarã, în toate sferele vieþii: sociale, economice, politice, culturale, învãþãmânt
etc.
În aceastã categorie a revendicãrii transparente a identitãþii de tip sovietic
gãsim douã cazuri:
– Belarus – acolo unde baza de pornire a fost totalitarã, antidemocraticã
ºi apoi de eliminare a identitãþii belaruse pe baza promovãrii unei fuziuni cu
Federaþia Rusã, ca punct de pornire al viitoarei reconstrucþii a URSS pe noi
baze, dar cu fostele elite;
– Republica Moldova – stat în care Partidul Comunist a revenit la putere,
unde a fost reînviatã fosta propagandã sovieticã ce susþine existenþa a douã
identitãþi etnice distincte – româneascã ºi moldoveneascã – folositã de
Stalin în politica sa de amestecare etnicã. ªi în acest caz, identitatea de tip
sovietic s-a transformat deja într-o doctrinã de stat, prin norma Concepþiei
Politice Naþionale, prin respingerea identitãþii româneºti a moldovenilor, precum ºi prin promovarea unei identitãþi subregionale, ridicatã la rang de identitate naþionalã.
În cazul Republicii Moldova, problema este legatã de ºtergea ideii forþã
din documentele fondatoare ale statului – cele ale identitãþii etnice româneºti a majoritãþii, care a justificat apariþia statului dupã prãbuºirea URSS ºi
acceptarea numelui specific de „Moldova“ pentru cel de-al doilea stat românesc – ºi mentalitatea naþionalist-etnicist-statalistã, care se traduce prin
justificarea diferenþelor specifice ºi etnice între douã state româneºti ca unic
vehicul pentru fosta elitã de a legitima prezervarea privilegiilor în faþa elitelor democratice româneºti, mai bine pregãtite ºi adaptate noilor realitãþi ale
mileniului III.
Aceste confuzii identitare au marcat istoria ultimilor 10-15 ani prin apariþia unui numãr de conflicte (chiar armate) – de facturã interetnicã, separatistã
– dar ºi a unor noi tipuri de conflicte identitare, odatã cu aprofundarea diferenþelor faþã de vecini ºi a refuzului procesului de compatibilizare la noua
frontierã NATO-UE. Astfel, pentru toate aceste state, lipsa procesului real
de democratizare, lipsa, încetinirea sau stoparea reformelor – vezi chiar
restauraþia în Belarus sau Republica Moldova – duc la discrepanþe majore
faþã de vecinii cu o acceleratã politicã de compatibilizare faþã de statele occidentale. Aceastã lipsã de compatibilitate este izvorul evident al unor viitoare conflicte de-a lungul acestei noi frontiere, pe linia noilor vecini ai
NATO/UE245.
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Conflictele identitare în Republica Moldova.
Trei generaþii de conflicte în cãutarea identitãþii

Republica Moldova a fost poligonul de manifestare a valurilor de conflicte identitare izbucnite dupã prãbuºirea fostei URSS. Primul val a fost cel
al conflictului între identitatea sovieticã – asumatã de vechea elitã conducãtoare, care s-a refugiat în Transnistria ºi a generat un conflict de tip separatist, pentru a determina apariþia unei regiuni autonome care sã punã în discuþie împãrþirea autoritãþii, cu Centrul ºi sã asigure poziþii privilegiate fostei
elite; ºi elita naþionalã, care ºi-a justificat independenþa pe baza trecutului
istoric ºi a identitãþii româneºti – elemente care se regãsesc atât în declaraþia
de suveranitate, în denunþarea Pactului Ribentropp – Molotov care precede
independenþa ºi o legitimeazã, precum ºi în declaraþia de Independenþã, ca ºi
în înþelesul ºi interpretarea acordatã noii Constituþii din 1994 (limba moldoveneascã identicã cu limba românã, al doilea stat românesc care se numeºte
Republica Moldova pe baza regiunii istorice din care a fãcut parte).Cel de-al
doilea conflict identitar nãscut în 1994, odatã cu Congresul „Casa noastrã
Republica Moldova“ a fost cel dintre elita naþionalã, democraticã ºi fosta
elitã din perioada sovieticã, rãmasã în funcþii administrative ºi executive în
Republica Moldova ºi care a dorit un statut privilegiat bazat pe o nouã identitate moldoveneascã statalistã. Pentru a redobândi poziþiile privilegiate
era necesar ca majoritatea sã nu se mai numeascã româneascã ci moldoveneascã, înþelegând prin acest termen nu atât expresia etnicã – deºi vocile lui
Stati ºi membrilor asociaþiei Pro Moldova erau importante ºi atunci – cât expresia statalistã. Vechea elitã, care rãmãsese în poziþii importante în administraþia democraticã de tranziþie, refuza sã accepte existenþa a douã state
româneºti independente ºi a legitimitãþii reformelor democratice ce consolidau independenþa statului faþã de fosta metropolã, clamând „moldovenismul“ ca identitate regionalã ridicatã la rang de identitate naþionalã, legitimatã pe baza recunoaºterii noului stat independent.
Chiar din aceste momente au apãrut primele elemente de moldovenism
etnicist, cel care susþinea cã existã douã naþiuni, douã popoare, douã etnii
diferite, „moldoveneascã“ ºi românã. Tendinþa aceasta a fost denunþatã atât
de preºedintele Mircea Snegur, atunci când a cerut modificarea articolului 13
al Constituþiei, solicitând ca limba de stat sã fie denumitã „românã“, cât ºi de
viitorul preºedinte Petru Lucinschi, cel care a cerut înscrierea în Constituþie,
în spiritul declaraþiei de Independenþã ºi a documentelor fondatoare ale statului Republica Moldova, cã limba de stat este denumitã limba moldoveneascã dar este aceeaºi cu limba românã. Cei doi lideri politici au realizat poziþia de delegitimare a actului de independenþã odatã cu contestarea acestui adevãr istoric ca ºi compatibilitatea între existenþa celor douã state româneºti în Europa contemporanã, fãrã a fi ºtirbitã independenþa noului stat apãrut dupã prãbuºirea URSS, deoarece primul interesat de existenþa ºi viito-
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rul democratic ºi european al Republicii Moldova era chiar statul vecin,
România.
Aici a început graba pentru legitimarea istoricã a statului Republica Moldova ºi a „etniei moldoveneºti“, a „limbii moldoveneºti“, întregul proiect
eºuând în ultranaþionalism moldovenesc etnic. Acest al treilea conflict
identitar a pus faþã în faþã, în contextul guvernãrii comuniste, un program de
restauraþie pro-imperialã anti-democraticã cu evoluþia pro-europeanã.
Moldovenismul etnic susþinea existenþa a douã etnii diverse, cãuta diferenþe
lingvistice ºi legitimarea unei istorii distincte, elemente care nu fãceau decât
sã reia temele staliniste ale anilor ’24 ºi ulterior ’50. Nevoia foºtilor lideri
comuniºti ºi a elitei fostului regim de a-ºi prezerva privilegiile a dus la reconstruirea acestei identitãþi, contestate atât de elita naþionalã ºi democraticã, cât ºi de exponenþii fostului curent statalist – trecuþi în umbrã de radicalismul noii doctrine ºi conºtienþi cã au deschis cutia Pandorei ce duce chiar
la eliminarea lor de pe scena politicã.
Partea cea mai nepotrivitã a procesului a fost tocmai transformarea identitãþii etniciste moldoveneºti, a ultranaþionalismului moldovenesc în doctrinã de stat, prin intermediul Legii minoritãþilor, a Legii Concepþiei Naþionale, a Legii de combatere a activitãþilor extremiste, toate conducând la impunerea noii identitãþi – construite artificial ºi legitimate politic – pe cale
administrativã pentru toate sferele vieþii sociale, culturale, educaþionale, politice, civice. Mai mult, orice pãrere contrarie este taxatã de lege drept
delict de opinie ºi condamnatã penal! Un drum clasic ºi bine învãþat de comuniºtii de sorginte sovieticã spre totalitarism, având drept doctrinã esenþialã nu marxism-leninismul stalinizat, ci o formã de naþionalism, moldovenismul etnicist!

Confuzia identitarã în Republica Moldova

Din pãcate, confuzia identitarã persistã în Republica Moldova, acolo unde
se îmbinã tendinþa de afirmare a identitãþii naþionale ºi a statalitãþii, consacratã normativ la înfiinþarea Republicii Moldova ºi desprinderea de fostul
Imperiu, prin condamnarea Pactului Ribentrop – Molotov ºi afirmarea Declaraþiei de independenþã – care a întemeiat gestul ºi justificat suveranitatea
regãsitã. Atunci identitatea clamatã era „moldoveneascã-româneascã“, în
sensul diferenþei faþã de identitatea sovieticã a pãrþii de popor român ce trãia
într-o bucatã ruptã din regiunea Moldova.
Apoi tentative de „consolidare a statalitãþii“ au impus o nouã scindare
de abordãri, respectiv tentaþia de a infirma pornirea originarã de a determina
unirea Republicii Moldova cu România din anii 1989-1994. Atunci a fost regãsitã ºi adusã în prim plan „identitatea moldoveneascã“, cu diferite nuanþe, în orice caz utilizatã cu titlu de identitate distinctã de cea româneascã,
de unde ºi recursul la fantasmele sovietice ºi propaganda prin care Stalin,
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Artiom Lazarev, ulterior Vasili Stati sau Victor Stepaniuc au încercat sã întemeieze existenþa unui popor „distinct“ de cel român în Republica Moldova.
Marea problemã a abordãrii a fost aceea cã o asemenea linie – devenitã
linie oficialã în timpul guvernãrii comuniste a Republicii Moldova între
2001-2009 – utiliza argumente ce întemeiau separatismul raioanelor din
stânga Nistrului, respectiv argumente în oglindã, liderii de la Tiraspol construiau „identitatea moldoveneascã nistreanã“. Aceastã abordare a creat confuzii majore doctrinare mergând pânã la punctul de utilizare a douã doctrine
oficiale246, una de uz intern, una de uz extern, respectiv identitatea naþionalist-etnicist „moldoveneascã“ pentru regiunea aflatã sub controlul Chiºinãului, naþionalism etnic separatist, ºi „identitatea civicã moldoveneascã“
combinatã cu un statalism moldovenesc – existã statul Republica Moldova,
recunoscut de ONU, deci existã naþiunea moldoveneascã, deci ºi limba moldoveneascã, dacã vrem noi sã o numim astfel.
În fapt, confuzia nu are soluþii nici astãzi.
Dacã e sã judecãm istoric, lucrurile sunt clare ºi fãrã dubii, e vorba despre
o parte a principatului Moldova al României – moldovean fiind, deci, identitate regionalã, nu naþionalã – care a avut o istorie separatã de cea a României, dar unde identitatea româneascã s-a prezervat chiar ºi sub 50 de ani
de ocupaþie sovieticã, dovadã fiind rãbufnirea din anii 1987-1993, dupã Perestroika ºi Glasnosti-ul lui Mihail Gorbaciov, când fiecare a fost liber sã revinã la a-ºi afirma propria identitate.
Dacã e sã evaluãm gradul de evoluþie distinctã a Republicii Moldova ºi
forþa ei de a crea o identitate naþionalã distinctã, avem un studiu-lucrare de
doctorat al lui Iulian Fruntaºu, „O istorie etnopoliticã a Republicii Moldova“247, care a demonstrat, utilizând instrumentele lui Ernst Gellner ºi
Hobsbawm248, cã nivelul maximal la care am putea evalua dezvoltarea unei
naþiuni moldoveneºti ºi unei etnii moldoveneºti distincte de cea românã
este cea de proto-naþiune agrarã, deci nesustenabilã în contextul contemporan. Cartea este o frescã la care mulþi ar trebui sã revinã, inclusiv dintre
actualii guvernanþi pe care Iulian Fruntaºu îi consiliazã din postura de Consilier al Premierului pentru Politicã Externã.
În fine, varianta cea mai aproape de realitate pare a fi una de compromis,
care a fost pronunþatã de multe ori fãrã a fi acceptatã la scarã largã. Ea a fost
lansatã de Iurie Roºca în 2007-2008 ºi cred cã asupra temeiurilor evaluãrii
ar merita sã revenim. Astfel, decizia asumatã este una pur politicã, ea þine
seama atât de realitatea româneascã a apartenenþei locuitorilor din stânga
Prutului la naþiunea românã, ca ºi de o anumitã tradiþie, propagandã, ideologie oficialã care a încetãþenit în aceeaºi regiune o asumare a identitãþii de
„moldovean“.
Potrivit propunerii, soluþia – care pãrea a fi fost aproape de formula îmbrãþiºatã de Alianþa pentru Integrare Europeanã, atunci când preºedintele statului era Mihai Ghimpu – era aceea de a admite cã cetãþenii bãºtinaºi, majoritatea celor din Republica Moldova se pot autodefini alternativ români sau
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moldoveni, însã toatã lumea ºtie cã e vorba despre una ºi aceeaºi identitate,
limba este limba românã ºi nu mai e discutabilã, în timp ce autodefinirea
alternativã este doar o marcã istoricã ºi culturalã a regiunii. O asemenea soluþie este compromisul ideal ºi evitã problemele majore ale revendicãrii
identitãþii moldoveneºti ca identitate naþionalã, nu regionalã a României.
Astfel, clamarea identitãþii moldoveneºti ca identitate naþionalã, invocând eventual orice tip de raþionalitate – teoria moldovenismului, recursul la
istoria principatului Moldova, istoria petrecutã separat de regiunea din stânga Prutului ºi cea din România, etc. – implicã revendicarea implicitã a unui
teritoriu de douã ori mai mare ºi a unei populaþii duble din România, locuind
provincia istoricã Moldova aflatã în trupul României, aºa cum înseamnã ºi
revendicarea implicitã a regiunilor din nordul Bucovinei, sudul Basarabiei ºi
nordul Basarabiei, porþiuni ale fostului principat Moldova, aflate pe teritoriul
Ucrainei, cu cam tot atâþia cetãþeni ºi un teritoriu comparabil cu cel al Republicii Moldova de astãzi – legea privind acordarea cetãþeniei „moldoveneºti“
mai conþine ºi astãzi referiri la acordarea automatã a acestei cetãþenii tuturor
locuitorilor din aceste regiuni.

Moldova, moldovean, moldovenesc.
Consideraþii semiotice

Nu puteam încheia aceastã trecere în revistã a problemelor ºi zbaterilor în
domeniul identitãþilor post-comuniste în Republica Moldova – în sensul celor post-comuniste în Europa de Est ºi a celor post-sovietice în spaþiul fostei
URSS, cãci în Republica Moldova am avut un partid Comunist în tranziþie ºi
un regim al acestui partid mai bine de 8 ani – fãrã a face recurs ºi la utilizarea
excesivã ºi aberantã a referirilor prescurtate la Moldova, în loc de Republica
Moldova ºi la epitetele de moldovean ºi moldovenesc, formate prin derivare
ºi utilizate extensiv, cu diverse semnificaþii.
Astfel, existã tentaþia de a abandona titulatura recunoscutã a statului, Republica Moldova, consemnatã în Declaraþia de Independenþã ºi în Constituþie, pentru mai scurtul ºi uzualul „Moldova“ – cu atât mai mult în traducerile în englezã ºi francezã. Moldova desemneazã provincia istoricã ºi principatul român care s-a unit cu celelalte douã principate române, Þara Româneascã sau Muntenia ºi Transilvania pentru a forma statul naþional român
reîntregit în 1918. A desemna Republica Moldova cu titlul de „Moldova“
înseamnã sã facem o mare greºealã între semnificat ºi semnificant, o digresiune care a mai avut loc în semiologie ºi care ajunge sã fie consacratã prin
noua reprezentare care s-a atribuit etichetei asumate simbolic.
Greºeala este una curentã ºi se întâmplã ºi în alte cazuri: Bosnia–Herþegovina a rãmas „doar Bosnia“, eludând componenta croatã din nume, în condiþiile în care componenta sârbã nici nu se regãseºte în formula recunoscutã
oficial a denumirii statului cu capitala la Sarajevo; aºa cum Kosovo ºi
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Metohia nu mai existã prin amputarea elementului de referire la identitatea
sârbeascã, devenind simplu doar „Kosovo“, ca în denumirea statului declarat
unilateral ºi nerecunoscut de România alãturi de alte state ºi nu ca în denumirea provinciei autonome din cadrul Federaþiei Iugoslave, respectiv a Republicii Serbia ºi Muntenegru.
ªi în acest caz, referinþele la „Moldova“ sunt extrem de curente, unele
chiar în documente oficiale ale României, în declaraþii ale oficialilor români,
în documente chiar ale Ministerului Afacerilor Externe, iar asupra acestei
realitãþi ºi diplomaþia românã, ºi Academia Românã, mãcar la nivelul institutelor de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi lingvisticã ar trebui sã se sesizeze. Ce sã mai vorbim despre desemnarea cetãþenilor Republicii Moldova
drept „moldoveni“, în mod abuziv, dar care, intrat în uz, capãtã rol de regulã
universalã, sau de caracteristica provenienþei din Republica Moldova ca
„moldovenesc-moldoveneascã“. ªi aici semiotica poate sã ne joace feste, reprezentarea, percepþia publicã sã ia locul realitãþii – aºa cum s-a întâmplat,
de exemplu, secolul trecut cu denumirea de „Basarabia“ – iar consecinþele sã
fie greu de prevenit ºi de combãtut peste timp.
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Coabitarea reprezintã un concept politic vechi dar care a împins politicienii, analiºtii ºi strategii români, confruntaþi în premierã cu aceastã perspectivã, înspre cãrþile teoretice ºi formulele de aplicare practicã a unei asemenea conjuncturi a puterii într-un stat, odatã cu întâmplarea prematurã a
stabilirii primei situaþii de coabitare în România, concomitent cu formarea
Guvernului Ponta. Situaþia curentã a surprins pe toatã lumea, gândirea pentru formula de coabitare neintrând în calculele curente ale actorilor politici
români, în nici un caz aºa de devreme. Fãrã a mai aminti cã noua putere pleacã din situaþia anunþãrii dorinþei de suspendare – demitere a Preºedintelui,
fapt ce ar fi dus la evitarea unei asemenea situaþii.
Acordarea mandatului pentru formarea Guvernului lui Victor Ponta, cu
mai mult de jumãtate de an înaintea alegerilor generale, a creat o situaþie cu
totul nouã, ineditã, care reclamã reflecþie pentru a putea identifica formula
optimã de convivenþã ºi echilibrare a instituþiilor guvernanþei în România,
mai ales pe aspectele în care preºedintele deþine atribuþii executive primordiale.
Coabitarea este o situaþie întâlnitã în repetate rânduri în Franþa, acolo unde
preºedintele, pe de o parte; primul ministru, majoritatea ºi Guvernul, pe de
alta, au avut altã orientare politicã. E cea mai obiºnuitã formã de coabitare ºi
cea care e consideratã un model de referinþã pentru þara noastrã pentru cã
însãºi Constituþia României a avut la bazã formula constituþionalã francezã,
cu preºedinte – ºef al statului ºi cu atribute executive, ales direct de cãtre
populaþie –, plus un prim ministru aflat în planul secund, cu atribute – dar
mai ales cu comportament – mult mai rezervat public ºi mai degrabã axat pe
conþinutul din spaþiul tehnic decât din cel politic.
————————

* Articol publicat cu titlul Cuplul Bãsescu-Ponta, coabitare sau dezastru, în 13 mai 2012, în cotidianul Adevãrul, http://adevarul.ro/news/politica/cuplul-basescu-ponta-coabitare-dezastru-1_50aec9
cc7c42d5a663a06c94/index.html.
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Dar poate un model la fel de important pentru bunele practici sau mãcar
lecþiile învãþate este ºi cel american, acolo unde preºedintele se poate afla în
opoziþie cu majoritatea Congresului sau mãcar cu cea a unei camere. Schimbarea a jumãtate din mandatele congresmanilor ºi a senatorilor face ca alegerea preºedintelui sã nu determine automat majoritatea în camerele Congresului ºi am vãzut ce blocaje poate impune o asemenea situaþie, dar ºi care sunt
formulele de colaborare.
Coabitarea este un concept complex, care e definit prin norme constituþionale explicite, prin comportament ºi reguli implicite – rezultate din
atribuþiile Preºedintelui ºi ale Guvernului, dar ºi prin obiºnuinþa modului de
exercitare efectivã a funcþiilor de cãtre Preºedinte ºi Premier ºi, nu în ultimul rând, de caracterul ºi relaþia personalã între cei doi actori politici, de
personalitatea Preºedintelui ºi a Primului Ministru. Din acest punct de vedere, probabil cã toatã lumea se aºteaptã ca divergenþele de atribuþii concurente sã fie rezolvate prin discuþii între cei doi actori ºi stabilirea unui modus
vivendi sau prin decizii, în chestiunile neclare ºi în disputã, în faþa Curþii
Constituþionale.
Însã atunci când asemenea dispute sunt consumate în perioadele electorale, rezultatele sunt viciate tocmai de impactul pe care îl are perioada electoralã, unele manifestãri fiind clar generate de interese de aceastã naturã,
partinice, în timp ce costurile ºi impactul unor asemenea dispute poate avea
repercusiuni exact în acelaºi spaþiu politic. Lansarea unor astfel de dispute
prea devreme, în campania electoralã, riscã sã afecteze performanþele României în domenii de interes major, mai ales în perioade de turbulenþe ºi
crizã economicã a datoriilor suverane, dar ºi în perspectiva unor eventuale
crize cu impact mai puternic în alte domenii, situaþii ce se pot anticipa pentru
perioada urmãtoare.
Coabitarea conþine trei paliere distincte: zone în care cele douã componente ale puterii coopereazã; zone în care e declaratã competiþia ºi se creazã
un spaþiu politic de rivalitate legitimã, dar ºi un spaþiu de impact pe imagine publicã – ºi pentru titlul neoficial de deþinãtor al puterii preeminente în
stat; ºi se detaºeazã, în final, un spaþiu de confruntare între aspectele puterii, acolo unde se utilizeazã toate mijloacele pentru a distruge oponentul,
a-i limita acþiunile ºi a-i produce prejudicii ºi costuri majore, directe ºi de
imagine.
O coabitare de succes este una în care palierul de colaborare este unul cât
se poate de larg ºi include pe deplin componentele strategice ºi de interes
naþional, iar componenta de confruntare este nesemnificativã sau marginalã
ca impact extern ºi asupra funcþionãrii statului respectiv. Atunci o þarã e coerentã, coezivã ºi se comportã ca un actor matur ºi relevant. În caz contrar,
incoerenþa sau disputele, spaþiul de manevrã al terþilor între cele douã componente ale puterii pot crea prejudicii iremediabile unei þãri ºi vocii sale externe.
În România, coabitarea este o premierã. Suntem atât în campanie electoralã cât ºi într-un moment de dificultate în care o parte, care anunþase intenþia

GÂNDIRE STRATEGICÃ

315

de eradicare completã a urmelor de putere a celeilalte componente politice,
este obligatã sã coexiste cu Preºedintele în funcþie, singurul spaþiu de manevrã politicã fiind cel al tentativei de a limita la maximum instrumentele acestuia, pentru a proba consecvenþã în demersuri. De aceea, e de aºteptat ca în
chestiunile ce intrã în spaþiul de confruntare de poziþii, disputele sã fie împinse în spaþiul juridic ºi de constituþionalitate, în care doar terþii decidenþi
sã fie chemaþi sã încheie aceastã disputã.
Este momentul crucial pentru a vedea mãsura în care România este un
stat democratic pe deplin matur sau dacã mai are niºe de infantilism instituþional, dacã a reuºit sã nascã, în cei 22 de ani de libertate, o clasã politicã
determinatã ºi capabilã sã aºeze elementele principiale necesare funcþionãrii
statului, coerenþei ºi coeziunii societãþii, în afara spaþiului de disputã politicã ºi sã rezolve în limite instituþionale divergenþele ivite în celelalte domenii. Iar dacã pânã mai ieri formatele ad-hoc ºi formulele informale jucau rolul predominant, este momentul pentru construcþia instrumentelor coabitãrii care sã instituþionalizeze relaþiile în spaþiul afacerilor strategice, securitãþii, politicii externe ºi apãrãrii, în formule tehnice ºi birocratice care sã
ofere tuturor decidenþilor soluþiile pentru a naviga în aceastã situaþie nouã ºi
ineditã în þara noastrã.

23. RECONSTRUCÞIA POST-CONFLICT
A POSTURII ROMÂNIEI DUPÃ PROCEDURA
DE SUSPENDARE A PREªEDINTELUI*
Trebuie sã recunosc cã am greºit. Am considerat cã e necesarã instituþionalizarea coabitãrii pentru a face sã meargã tandemul Preºedinte – majoritate/Premier ºi am greºit. În fapt, s-a demonstrat cã nu a existat dorinþa de
a face un asemenea efort, ce presupunea compromisuri, negocieri ºi crearea
clarã a unor spaþii de acþiune pentru toþi actorii, precum ºi a unor reguli de
angajare ºi soluþionare a diferendelor dintre Preºedinte ºi Premier, cu precãdere. În schimb, opþiunea a fost câºtigarea cu orice preþ a puterii, a întregii
puteri. Iar costurile unei asemenea întreprinderi au fost enorme, deºi, formal, responsabilitatea nici mãcar nu a fost asumatã de cãtre cei ce au generat
lovitura în forþã a suspendãrii Preºedintelui printr-un procedeu complex
cu baze juridice reprobabile, pe care nu le vom discuta aici.
Tehnocrat fiind, am sã propun abordarea profesionalã, de aceea e mai puþin relevantã aici, pentru analiza noastrã, bãtãlia politicã, imaginile create,
————————

* Articol publicat cu titlul: Somnul raþiunii naºte monºtri! Reconstrucþia post-conflict a posturii
României dupã procedura de suspendare a Preºedintelui, la 11 iulie 2012, în cotidianul Adevãrul. Aflat
la http://adevarul.ro/news/societate/somnul-ratiunii-naste-monstri-reconstructia-post-conflict-posturiiromaniei-procedura-suspendare-presedintelui-1_50ae83f77c42d5a6639d77f8/index.html.
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propaganda pãrþilor implicate, ci ne intereseazã cât ºi ce rãmâne dupã bãtãlie, eventual pentru români ºi pentru România ca þarã. Indiferent de cum se
va încheia episodul, la referendumul din 29 iulie, costurile naþionale vor fi
plãtite de cãtre toþi cetãþenii români, iar cei ce vor fi în funcþie, în orice poziþie s-ar regãsi ei, vor trebui sã reconstruiascã postura României într-un format coerent, aºa cum trebuie recâºtigatã credibilitatea sa ca stat de drept,
euroatlantic ºi european, precum ºi prestigiului sãu internaþional de actor predictibil ºi stabil.
ªi aici trei sunt direcþiile în care efortul trebuie utilizat: statul de drept,
orientare strategicã, securitate ºi politicã externã ºi independenþa justiþiei.

Statul de drept: fundament al unei þãri europene,
democratice ºi stabile

Unul dintre criteriile fundamentale de la Copenhaga, dinaintea accederii
cãtre deschiderea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeanã, se bazeazã tocmai pe reguli clare ale jocului democratic, pe instituþii stabile, pe
alegeri care sã permitã sustenabilitatea orientãrilor, a angajamentelor ºi a
evoluþiilor unui stat, dar ºi a raportãrilor la ºefii ºi reprezentanþii instituþiilor. Pentru fiecare dintre statele aspirante se verificã separarea puterilor în
stat, supremaþia legii ºi reguli stricte de accedere ºi ieºire din funcþie a reprezentanþilor statului – politici sau funcþionari publici, în care criteriul democratic, al legitimitãþii ºi cel al legalitãþii se conjugã într-un mod specific dar
clar, transparent ºi cunoscut de cãtre toþi actorii interni sau externi.
Preºedintele a fost ales în anul 2009, alegerea fiind validatã ºi necontestatã. Parlamentul a fost ales în 2008 iar structura sa a suferit modificãri de
majoritate doar datorate traseismului politic, jocul de influenþã generând în
timp majoritãþi diferite. Avocatul Poporului, Curtea Constituþionalã, Guvernul sunt alte instituþii fundamentale care intrã sub lupa respectãrii criteriilor statului de drept.
Ca ºi arbitrariul, ºi lipsa de reguli submineazã statul de drept ºi-l pot
aneantiza, atunci când uzul de drept al unei puteri sau majoritãþi, conjuncturale sau nu, se transformã în abuz de drept: nu trebuie schimbate reguli pentru un scop politic sau pentru o acþiune specificã la un anumit moment dat,
cu atât mai puþin pentru un om. Or exact despre asta a fost vorba în prima
sãptãmânã din iulie.
Indiferent cine va asuma responsabilitãþile în stat dupã 29 iulie, principala
sarcinã va fi aceea de a proba partenerilor din UE ºi poate în primul rând
aliaþilor din NATO, precum ºi partenerilor strategici, pânã la urmã lumii întregi, cã arbitrariul ºi raþionamente de tip sic volo – „c-aºa vreau eu“ vor
fi inversate ºi nu se vor mai repeta vreodatã. Dacã schimbãrile instituþionale
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au la bazã exclusiv argumente privind bãtãlia pentru putere – realizate
prin acþiuni de naturã juridicã cu încãlcarea conºtientã ºi asumatã voit a
Constituþiei ºi regulilor, atunci statul de drept este pus în cauzã. Iar dacã procesul trece prin limitarea rolului de control de legalitate al Curþii Constituþionale – fie prin diminuarea atribuþiilor sale, fie prin blocarea accesului
normelor juridice adoptate ºi care produc efecte pe rolul instanþei constituþionale, statul de drept este pus între paranteze.
Ce dovadã mai clarã poate fi decât faptul cã astãzi, în ciuda unei decizii a
Curþii Constituþionale ºi a unei legi validate, trimise spre promulgare Preºedintelui interimar – pentru ca ulterior sã fie publicatã în Monitorul Oficial
pentru a intra în vigoare – nu se ºtie încã dacã nu cumva regulile jocului
pentru viitorul referendum de demitere a Preºedintelui nu vor fi stabilite
printr-o ordonanþã a Guvernului, adoptatã fãrã posibilitatea de a fi supusã
controlului de constituþionalitate de cãtre Curte, în absenþa unui Avocat al
Poporului care sã facã acest demers. Astfel, cea mai perfectã dovadã a absenþei statului de drept în România, pe orice criteriu european, este reprezentatã de instabilitatea regulilor, neclaritatea celor care se aplicã în cazul
unei proceduri în curs ºi asta în cazul procedurii de demitere a celui mai important demnitar al statului – Preºedintele.
Indiferent cine va deþine controlul puterii ºi va reprezenta instituþia Prezidenþialã, cine va conduce Guvernul sau majoritatea, va trebui sã inverseze
aceste procese, sã readucã întregul sistem instituþional în limitele statului de drept (chiar ºi dupã 29 iulie, dupã referendum) ºi sã garanteze aliaþilor ºi partenerilor europeni cã aceste reguli nu mai pot fi încãlcate vreodatã, toate acestea pânã la adoptarea unei noi Constituþii. O întreprindere
dificilã ºi în care simplele angajamente nu sunt suficiente. Ar trebui generat
deja procesul de constituire a unei echipe de juriºti cu puternicã reprezentare internaþionalã, cu invitarea Comisiei de la Veneþia care sã ofere un
raport dupã evaluarea completã a sistemului constituþional, a abordãrilor de
dupã 1 iulie ºi a efectelor asupra statului de drept, respectiv asupra formulelor de revenire la normalitate ºi la formulele de garantare a sustenabilitãþii regulilor jocului democratic instituþional în România.

Orientarea strategicã, securitatea ºi politica externã
a României europene ºi euroatlantice

Un al doilea capitol important care va trebui atins prin eforturi susþinute
ale conducerii politice de vârf, prin acþiuni ºi proiecte care sã implice ulterior
întregul efort diplomatic al României, este cel de garantare a orientãrii
strategice a României. Ca stat european ºi euroatlantic, partener strategic al
SUA, Marii Britanii, Poloniei ºi Turciei, România va trebui sã arate cã orientãrile programatice asumate pânã în acest moment ºi consemnate atât în do-
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cumentele electorale ºi politice cât ºi în Strategia Naþionalã de Apãrare în vigoare rãmân ca permanenþe strategice ale þãrii noastre.
În fapt, ambiguitatea voitã, prea multe declaraþii s-au fãcut privind opþiunile reconcilierii cu Rusia, într-un moment de îngheþare a relaþiilor bilaterale ruso-americane ºi a unei temporizãri a dialogului pânã dupã alegerile
prezidenþiale americane, pentru ca asemenea declaraþii sã nu joace un rol nefast, în orice caz sã ridice dubii din cauza lipsei de credibilitate a unor asemenea demersuri înaintea reaºezãrii relaþiilor ruso-americane pentru a nu presupune un voluntarism ce poate vulnerabiliza þara noastrã pe aceastã relaþie.
Mai adãugãm aici semnele de întrebare ºi privind prea desele tendinþe de a
recurge la China ca la un partener strategic, la finanþãrile ei într-o formã netransparentã pentru ca tendinþa scãpãrii de sub regulile de finanþare transparentã pe piaþa mondialã sã nu fie puse sub semnul întrebãrii, cu sumã de problematici în domeniul competiþiei, a pieþei interne europene, a drepturilor de
autor pe care aceastã relaþie le presupune dacã nu este respectat acquis-ul
european din lipsã de capacitate legitimã de finanþare. ªi nu am citat argumente mai subtile sau nepublice care se vehiculeazã în diferite cancelarii.
O orientare strategicã spre Rusia ºi China, prezumatã sau chiar subliniatã de unii parteneri externi din raþiuni diverse, e ultimul lucru pe care ambiguitatea actualei situaþii îl reclamã ºi, aici din nou, nu mai e vorba despre
angajamente luate prin declaraþii ºi vorbe sau prin invocarea regulilor subsecvente apartenenþei la UE. Aici este nevoie de garanþii solide privind sustenabilitatea orientãrii euroatlantice ºi europene a României, a asumãrii
Occidentului cu toate regulile sale. Iar aceasta cu toatã deschiderea spre relaþii bilaterale legitime, reconstruite, cu toþi actorii internaþionali, inclusiv cu
statele emergente.
În planul securitãþii, România a trecut prin aceastã instabilitate crescându-ºi vulnerabilitatea, într-o perioadã în care Grecia se apropie de încetare
de platã, statele europene însele au probleme de credibilitate în aplicarea
mecanismelor financiare de stabilitate în timp ce creºterea economicã este
insignifiantã, iar Finlanda – ca ºi alte state în format mai puþin vocal – dã
semnale de ignorare a solidaritãþii în spaþiul financiar, optând chiar pentru
retragerea din Euro decât sã plãteascã „datoriile celorlaltor state“. Pe de altã
parte, Siria este în fierbere ºi nu va prinde sfârºitul verii fãrã o soluþie cel
mai probabil violentã intern, cu impact extern, în timp ce Iranul se poziþioneazã tot mai agresiv în blocarea strâmtorii Hurmuz iar flota americanã
în protejarea statelor Golfului ºi a intereselor sale în regiune, într-o încrâncenare ce poate oricând duce la o lansare de rachetã ºi la escaladarea ulterioarã
în rãzboi.
Din acest punct de vedere, România se aflã în ceea ce se poate numi perspectiva unei „furtuni strategice perfecte“ din punct de vedere securitar,
iar episodul curent, ca ºi perioada/perioadele electorale ce urmeazã, dar mai
ales conducerea statului cu legitimitate redusã ºi cu reguli neclare ºi ne-
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respectate, cu o credibilitate externã redusã sau ambiguã, pot crea dificultãþi
majore. Iar dacã la nivelul omului de rând lucrurile acestea par îndepãrtate,
nivelul dobânzilor la împrumuturile pentru acoperirea deficitului bugetar în creºtere sau retragerea sumelor investitorilor strãini din economie
ºi din bãncile subsidiare ale unor actori bancari externi devin argumente ce
vor arde la buzunar, alãturi de inflaþia care se anunþã în creºtere, ca ºi
cursul de schimb ºi care vor diminua serios economiile românilor.
Nu în ultimul rând, este vorba despre politica externã a României, la fel
de instabilã ºi incoerentã în ultima perioadã, dar ºi cu episoade reprobabile,
cel puþin discutabile privind declaraþii tranºante inacceptabile la acest nivel
politic ºi care vor necesita eforturi diplomatice majore pentru a fi rebalansate. De la o declaraþie politicã trimisã ca punctaj ambasadelor României în
strãinãtate în legãturã cu evenimentele din România la ambiguitãþi ºi schimbãri de ton, s-a ajuns la formulãrile cele mai grave, la rãþoieli de tip Miloºevici împotriva Germaniei ºi a Europei, de pe poziþii naþionaliste, venite de
la un prim-ministru tânãr, mai puþin experimentat dar fãrã nici o reþinere în
a verbaliza sentimente ºi nu mesaje gândite, care ne vor costa pe toþi. Nu
mai vorbim despre faptul cã el se vrea reprezentant la viitorul Consiliu European alãturi de doamna Merkel.
Nici preºedintele sârb Nikolici nu ºi-a permis o campanie electoralã antieuropeanã decât bine nuanþatã în exprimãri ºi gesturi, iar dupã alegerea ca
preºedinte a jucat fãrã cusur cartea europeanã la nivel declarativ, evitând
afirmaþii tranºante ºi greu de nuanþat ulterior, precum cele de la Bucureºti. Iar situaþia sa e mult mai complicatã, iar contextul ºi pregãtirea sa anunþau derapaje naþionaliste cu valoare de întrebuinþare electoralã. A fãcut-o la
Bucureºti cineva la care Occidentul nu se aºtepta, un premier al unui stat
european, parlamentari europeni, lideri ai unui partid european, toþi membri
ai familiei europene socialiste. Un demers complet inacceptabil ºi care
ameninþã sã izoleze România ºi sã scoate românii din Europa, transformând un întreg popor în persoane paria ºi afectându-le dreptul la liberã circulaþie.
Responsabilitatea liderilor politici reclamã exact aceastã abilitate, de a
nuanþa afirmaþii gândite în cabinete de cãtre consilieri ºi diplomaþi, afirmaþii care sã permitã interpretãri avantajoase, repoziþionãri ºi amendamente
în perspectivã. Unele afirmaþii dure la adresa statului lider al Europei
sunt echivalente cu negarea Holocaustului, chiar dacã formulãrile diplomatice ale liderilor tuturor partidelor politice germane lasã loc de interpretãri
nuanþate la Bucureºti, cum era normal. Dar toate afirmaþiile merg în siaj cu
afirmaþia cancelarului german. Diplomaþia româneascã are mult de lucru ºi
din greu, dar oricum are nevoie de impactul ºi miezul acþiunilor din þarã
pentru a putea duce lupta cu recâºtigarea statutului ºi demnitãþii României cu ºanse de câºtig ºi cu credibilitatea demersurilor în capitalele europene
ºi peste ocean.
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Independenþa justiþiei: cheia integrãrii depline în UE
ºi garanþia menþinerii ºi atragerii investitorilor strãini

Nu în ultimul rând, cel de-al treilea pilon al reconstrucþiei credibilitãþii
României ºi a statutului sãu de stat european democratic, este cel legat de
garanþii privind independenþa justiþiei. Prea multe date, fapte, procese,
capete de probã, zvonuri sau poveºti se vehiculeazã pe aceste teme în spaþiul
public românesc. De la evitarea unei decizii definitive prin demisie ºi declinarea competenþei unei instanþe la zvonul privind graþierea unui politician de
prim-plan condamnat ºi mergând mai departe la ºoaptele de culise vizând
promisiunile unui politician, ministru, parlamentar cãtre finanþatori ºi membri de partid privind aranjarea soluþiilor unor procese, eventual pe bani, toate
sunt reprobabile ºi ne condamnã în faþa Europei.
Aici eforturile vor fi mult mai grele pentru cã ºi argumentele sunt mult
mai puþine. Tentaþia politizãrii justiþiei, a controlului asupra instanþelor, a
preluãrii justiþiei de cãtre un partid sau altul sunt semnale care submineazã
independenþa justiþiei ºi trimit în derizoriu eforturile unei întregi diplomaþii, oricât de abilã ºi bine pregãtitã, inventivã ºi profesionistã ar fi ea. Or
ultimele evenimente ºi preluarea puterii complete în stat cum s-a fãcut ridicã
semne de întrebare asupra motivelor care au dus la un asemenea desant
inexplicabil dacã nu ar fi valori importante care conteazã pentru cei ce au inspirat miºcarea ºi sunt dincolo de lupta legitimã pentru putere. De exemplu,
blocarea unor dosare în justiþie ºi amestecarea lor între instanþe ºi competenþe, schimbarea ºi controlul unor procurori ºefi, limitarea sau dirijarea activitãþii unor instituþii de control sau urmãrire penalã ºi aºa mai departe.
Diplomaþii de la Bucureºti au cunoºtiinþele cele mai avansate asupra situaþiei din România, mult mai importante decât cele pe care le are secvenþial
media românilor. Ei informeazã cancelariile ºi statele de unde provin iar lucrurile sunt cunoscute în cea mai crudã ºi nudã formã a lor, nemachiate ºi
fãrã nici un aranjament cosmetic, chiar ºi dincolo de zâmbete diplomatice
sau absenþa propriu-zisã a verbalizãrii unor reproºuri, însã sancþiunile vin cu
prima ocazie când cerem ceva sau dorim un sprijin de la comunitatea internaþionalã. Independenþa justiþiei e un domeniu în care multe fapte, acþiuni,
programe erau oricum necesare, cu atât mai mult acum, în actualul context
ºi când s-au pus sub semnul întrebãrii aceste perspective.
A fi european înseamnã ºi respectarea în litera ºi spiritul lor – a tuturor
regulilor comunitãþii din care facem parte: democraþie, stat de drept, independenþa justiþiei, sustenabilitatea angajamentelor ºi orientãrilor externe. Ultima sãptãmânã a dat naºtere la o amplificare exponenþialã a suspiciunilor
faþã de România, forþa instituþiilor sale, capacitatea de a funcþiona în limita
regulilor democratice. Iar apropierea unor momente propice în care lidership-ul din parchete, CSM, Curþi de justiþie ºi agenþii conexe de control e în
mãsurã sã creascã nervozitatea partenerilor externi, deja alertaþi de modul de
tratare a Curþii Constituþionale – ca sã nu mai vorbim aici de tentaþia schim-
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bãrii judecãtorilor Curþii Constituþionale sau subminarea activitãþii sale ºi
negarea preeminenþei deciziilor Curþii ºi a controlului de constituþionalitate faþã de voinþa manifestatã prin numãr a unei majoritãþi parlamentare.
Dupã referendum avem de decontat aceastã aventurã. Avem de plãtit costuri, nu ei, politicienii, ci noi toþi, românii. Iar un efort major de reconstruire a credibilitãþii României ca actor european previzibil, cu politici
durabile, cu instituþii viabile ºi funcþionale, va trebui fãcut de cãtre politicienii ce se vor afla în vârf, dar ºi de diplomaþi, în timp. În foarte mult timp.
Or tocmai aceasta nu avea România de pierdut: timpul. 3-5 ani, noi oportunitãþi ratate, noi costuri, o nouã generaþie de sacrificiu. Cine-ºi asumã
responsabilitatea ºi nota de platã politicã ce va veni în toamnã, sau poate anul
viitor? Sau celalalt de dupã el???

24. DUPÃ REFERENDUM: RESPONSABILITATE,
RECONSTRUCÞIE ªI RECONCILIERE NAÞIONALÃ*
Scriu acest editorial în plinã agitaþie a finalului de campanie pentru
referendum în care vociferãrile, zgomotul ºi invectivele au atins cote
alarmante pentru sãnãtatea fiecãrui român. Ba cred cã ºi vocabularul
limbii române trebuie rescris pentru a aduce în prim-plan noi formule
de superlative ºi elemente de limbaj ºocant ºi excesiv, dupã ce toate
cuvintele limbii române pe care le aveam în acest sens au fost utilizate
fãrã mãsurã ºi dezbrãcate de sens prin abuz. Totuºi existã viaþã ºi dupã
29 iulie, iar România trebuie sã-ºi recompunã coeziunea societalã. Nu
înainte de a se asigura cã experienþe ca aceasta nu se mai pot repeta,
pentru a introduce electroºocuri în economiile românilor ºi în stabilitatea lor emoþional afectivã.

Responsabilitatea pentru acþiunile suspendãrii

De astãzi, referendumul s-a încheiat. La ora la care citiþi acest editorial,
toatã lumea ºtie care sunt rezultatele. Înseamnã cã, criza politicã s-a încheiat?
Mai pot suporta românii continuarea crizei? Dacã referendumul a fost validat
iar preºedintele demis, da. O nouã campanie electoralã prezidenþialã se va
lansa ºi nu va dura probabil 3 luni, dar 45-60 de zile da. Urmatã de alegerile
generale. Iar USL ar putea sã treacã în marº triumfal la dobândirea unanimã
a puterii în România, însã doar dacã explicã sau corecteazã ce a fãcut deja.

————————

* Articol publicat cu titlul Reconstrucþia post-conflict dupã suspendare, în bilunarul QMagazine,
11 iulie 2012, ISSN 1842-9114, http://qmagazine.ro/autori/opinie-iulian-chifu-reconstructia-postconflict-a-posturii-romaniei-dupa-procedura-de-suspendare-a-presedintelui/.
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UE aºteaptã o inversare completã a acþiunilor ce au dus la paralizarea statului de drept. Ignorarea acestui deziderat e suicidar, înseamnã ieºirea din
Europa nu neaparat fizic, dar diplomatic ºi ca prestigiu, da. Deci inversarea
procesului de alterare, limitare sau suspendare a instituþiilor democratice trebuie fãcutã. Cel mai dureros fiind procesul de repunere sub control constituþional a hotãrârilor Parlamentului, eventual reinstalarea vremelnicã, chiar ºi
pentru doar câteva luni, a foºtilor preºedinþi ai Senatului ºi Camerei Deputaþilor. Probabil cã procesul va fi amânat, din raþiuni de vacanþã parlamentarã,
pânã în septembrie, respectiv pânã dupã alegerile prezidenþiale, pentru ca
lucrurile sã nu poatã fi inversate.
Dacã în cazul cel mai probabil – cel al nevalidãrii referendumului prin absenteism la vot – deconturile provocãrii acestui atac asupra instituþiilor statului de drept sunt evidente, ºi în cazul validãrii referendumului, cineva va trebui sã fie vinovat ºi sã asume decontul, chit cã jocul de pasare a responsabilitãþii se va desfãºura între preºedintele interimar ºi premier sau între PNL ºi
PSD. La final, calmarea spiritelor la nivel european ºi o primã dovadã cã o
astfel de acþiune nu se poate repeta – deci statul de drept este sustenabil, ca
ºi democraþia în România – nu se poate proba fãrã a avea vinovaþi care plãtesc juridic ºi politic acþiunea.

Reconstrucþia post-conflict:
recompunerea mozaicului românesc

Reconstrucþia post-conflict în cazul acþiunii de suspendare/demitere a
Preºedintelui în forþã, sumarã ºi prin încãlcarea normelor statului de drept cu
bunã ºtiinþã va fi ºi mai complicatã. Am mai scris pe larg aici despre aceste
aspecte. Cele mai complicate vor fi reaºezarea în condiþii de coabitare ºi de
formulã minimalã de lucru a unor adversari care au aruncat rivalului cele mai
abjecte invective, au utilizat cele mai josnice metode ºi manipulãri în tentativa de a demite preºedintele ºi de a prelua cu forþa ºi anticipat întreaga putere în stat. Mizã mare, risc mare ºi efecte costisitoare în formula de reconstrucþie a instituþiilor ºi a funcþionalitãþii lor în coabitare. Probabil cã unii actori vor trebui schimbaþi din funcþie, alþii vor fi retraºi definitiv din primplan, în fine, unii mai puþin vizibili în acþiuni vor trebui sã-ºi asume o pauzã.
Apoi cel mai greu de redobândit este încrederea în ireversibilitatea procesului democratic. Aici lucrurile depãºesc responsabilitatea celor ce au generat acþiunile – calificabili oricând cã au sãvârºit abuzuri în funcþie, uzurpare
de calitãþi oficiale, asociere în vederea comiterii de infracþiuni ºi alte vreo 20
de delicte ºi infracþiuni conexe. Deja trebuie construite garanþii normative,
instituþionale ºi funcþionale ale statului de drept prin care sã poatã fi împiedicatã adoptarea unui proiect de act normativ contrar legii (ºi care nu poate fi
sancþionat decât dupã o judecatã în contencios administrativ de câþiva ani,
între timp actul vãdit ilegal producând efecte) sau sã fie sancþionatã ab initio
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o ordonanþã datã într-un domeniu în care Guvernul nu are atribuþii, vãdit ilegalã din start, producând efecte, dar fãrã posibilitatea de a fi blocatã în vreun
fel astãzi. Aºa cum trebuie stabilit un mecanism care sã nu mai permitã decapitarea principalelor 3 funcþii în stat, consacrate constituþional succesiv ca
formule interimare – preºedinte ºi preºedinþi ai celor douã camere ale Parlamentului – rolul constituþional fiind exact acela de asigurare a stabilitãþii în
fruntea statului.
Toate acestea vor dura ani, dacã trece referendumul, pentru cã autorii acþiunii se vor afla în prim-plan ºi, deci, vor fi lipsiþi de credibilitate pânã dupã
alegerile generale ulterioare lui 2012, anticipate sau la termen. Dacã referendumul nu este validat, repunerea în prim-plan a prestigiului ºi credibilitãþii
României, a încrederii în statul de drept ºi sustenabilitatea democraþiei va
dura mai puþin, dar va fi cel puþin la fel de costisitoare. O reformã majorã a
întregii clase politice este necesarã, iar aceasta presupune fundamental un alt
tip de finanþare a politicului, un alt profil de politician ºi construcþia unor partide ale cãror atribute sã fie atragerea ºi pregãtirea unei rezerve de cadre profesioniste ºi nu accesul la putere pentru producerea ilicitã de resurse financiare ºi economice prin cãpuºarea, în diferite forme – mai fruste sau mai sofisticate – a bugetului de stat.

Reconcilierea naþionalã înaintea urmãtorului val al crizei

În fine, poate cel mai greu de recompus va fi unitatea ºi coeziunea naþionalã. În faþa crizei economice ce vine, a suprapunerii crizelor internaþionale
ce ne pândesc în proximitate, conºtiinþa duºmanului extern comun ºi conºtiinþa nevoii unui efort comun va putea recompune societatea, va reconstrui
poduri peste prãpãstiile create între oameni în atâþi ani, dupã utilizarea unor
metode ce au fracþionat fundamental ºi atacat psihicul ºi emoþiile acestora.
Suntem astãzi la cel mai jos nivel al coeziunii societale, ne aºteaptã o
campanie de alegeri generale iar reconcilierea naþionalã e necesarã. Aceasta
presupune ºi gesturi de penitenþã ºi recunoaºtere a vinei ºi greºelilor, ºi mãrturisiri, ºi formule de asumare ºi ispãºire a acestor responsabilitãþi – dacã ele
au conþinut juridic, probabil în spatele gratiilor – dar societatea trebuie vindecatã. Iar aici nu este numai rolul politicienilor, ci ºi al personalitãþilor de
referinþã, al elitelor, al oamenilor de culturã ºi, de ce nu, al Bisericii. Aici ar
trebui sã se joace formula de mãrturisire, ispãºire ºi iertare a pãcatelor pe
care Biserica o poate promova ºi garanta.
Cred cã am cãzut într-o prãpastie atât de adâncã, ca naþiune, ca þarã, încât
avem de urcat Golgota regãsirii în genunchi, cu trudã, pas cu pas. Nivelul ambiþiilor va trebui sã scadã iar îngâmfarea, tupeul, proasta creºtere, ºmecheria,
furtul ºi mai ales MINCIUNA vor trebui sã îºi gãseascã posibilitãþi de
sancþionare la nivelul general pentru a putea fi eliminate dintre valorile acceptabile atunci când toate mijloacele sunt bune pentru scopul distrugerii
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inamicului. Mai ales cã inamicul suntem tot noi, e o luptã fratricidã la care am
asistat, un rãzboi fãrã învingãtori în fapt, pentru cã cei rãniþi de moarte sunt
România ºi românii.

25. ÎNTOARCEREA LA FUNDAMENTE:
REFORMA SOCIETALÃ, A SISTEMULUI DE VALORI
ªI A MORALEI PUBLICE*
Motto: ªi a intrat Iisus în templu ºi a alungat pe toþi cei ce vindeau ºi cumpãrau
în templu ºi a rãsturnat mesele schimbãtorilor de bani ºi scaunele celor care
vindeau porumbei. ªi a zis lor: Scris este: „Casa Mea, casã de rugãciune se va
chema, iar voi o faceþi peºterã de tâlhari“.
Matei, 21.12-13

Contextul internaþional actual aduce schimbãri profunde în dezvoltãrile
din lume, vorbindu-se de schimbarea naturii Relaþiilor Internaþionale, de
„dispariþia politicii externe“ în politicã internã sau politicã economicã a statelor, dar ºi despre dublarea globalizãrii ºi formulelor regionale de integrare
cu reforme substanþiale în reprezentare ºi legitimitatea puterii la nivelul statelor, prin creºterea preeminenþei cetãþeanului ºi a societãþii1. În acest context, reformele necesare ºi cele pro-active în societatea contemporanã se acumuleazã, iar viteza internã de schimbare este suficient de importantã pentru
a crea bulversãri ce se adaugã celor deja stârnite de criza economico-financiarã globalã, de criza datoriilor suverane ºi de schimbãrile profunde în raportul de putere ºi relaþiile cu statele autocrate, prin prisma experienþelor
„Primãverii arabe“. Pentru a evita o „furtunã perfectã“ cu evoluþii ce frizeazã
suprapunerea discontinuitãþilor ce pot da naºtere „catastrofelor“ din teoria lui
Rene Thom2, este necesarã crearea referenþialului profesionist, de onestitate
ºi de moralã, de valori asumate personalizate ºi aplicate în practicã.
Este dificil sã vorbim despre o „reformã moralã“ în sine – pentru cã referenþialul de valori clamate rãmâne stabil, se raporteazã la fundamentele democraþiei liberale ºi a drepturilor omului cuantificate în documentele europene. Totuºi rãmâne problema identificãrii referinþelor potrivite, într-o societate care este bolnavã prin lipsa marilor moraliºti ºi referinþelor profesionale
indiscutabile inclusiv din cauza tendinþei exacerbãrii spriritului critic în criticism nediferenþiat ºi în procedee de „distrugere a idolilor“ ºi „demitizare a
valorilor“3 determinate de clivajul din societate ºi politizarea profesiilor celor mai „independente“ ºi „neutre“. Mãcar mecanismul identificãrii referin————————

* Articol apãrut cu titlul Întoarcerea la fundamente: reforma societalã, a sistemului de valori ºi a
moralei publice, în Sfera Politicii, Vol. XX, Nr. 1 (167), ianuarie – februarie 2012, ISSN 1221-6720,
pp. 95-102.
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þelor ºi al perfecþionãrii sistemului de identificare ºi promovare a valorilor
trebuie menþinut într-o situaþie de funcþionalitate, pentru a crea pilonii pe
care sã se reconstruiascã ºi la care sã se raporteze o societate care ar intra în
situaþii de crizã.
Din acest punct de vedere, credem cã e utilã, ba chiar obligatorie, o revizuire a componentelor celor mai profunde ale instituþiilor cu vocaþie în asigurarea referinþelor morale, precum Biserica. Nu ne referim la ingerinþe în
conþinutul credinþei în sine – din contra, este util ºi de neînlocuit rolul de perenitate a acestora ºi nevoia unei structuri conservatoare, pãstrãtoare a memoriei naþionale – ci la obiective ºi ierarhia preocupãrilor, al referenþialului
intern ºi al fundamentelor pe care se sprijinã organismul religios, la relaþia sa
cu credincioºii ºi poporul pe care-l reprezintã. O întreprindere deloc uºoarã
ºi care expune la controverse multiple. Ca un intelectual creºtin ce mã revendic, consider totuºi cã o asemenea dezbatere trebuie lansatã, la un moment dat, pentru a evita cãderea Bisericii Ortodoxe Române în spaþiul superficialitãþii, mercantilismului ºi a mediocraþiei, a „tentaþiei politicului“ precum restul societãþii româneºti.

Criza economicã – crizã de leadership,
crizã moralã, criza clasei de mijloc

Criza economicã a avut un impact major asupra schimbãrii de sistem, ea
însãºi reprezentând reflectarea unor probleme interne ale sistemului încã în
acþiune, a lipsei de adaptare sau a creãrii niºelor pe care s-a putut strecura
speculaþia ºi oportunitatea actorilor globalizãrii. Astfel, în Statele Unite,
anularea, în 1999, a amendamentului de dupã criza din 1933 care separa bãncile comerciale de bãncile de investiþii4 a dus la construcþia de produse derivate ºi a economiei produselor secundare, unele dintre ele conþinând elemente toxice ºi necuantificabile sau, în orice caz, neacoperite în valoare realã.
Dimensiunea pieþelor secundare depãºeºte astãzi de 10 ori PIB-ul mondial.
Apoi administraþia Clinton a gãsit panaceul dezvoltãrii continue prin susþinerea ºi încurajarea procesului de construcþie în formatul celor douã bãnci
ce acordau credite de casã cu buletinul. Era de ajuns sã fii cetãþean american
ºi puteai lua un credit pentru casã, chiar dacã nu ai muncit niciodatã, nu întruneai nici mãcar condiþiile pentru a deþine un card de credit ºi era evident
cã nu vei plãti niciodatã. SUA a avut douã mandate de creºtere, care nu au
fost întrerupte nici mãcar de criza „gestului nepotrivit“ al fostului preºedinte
democrat, însã acumulãrile în credite neperformante au explodat în final.
De la specularea direcþiei în care se vor duce banii atraºi de diverse economii, la specularea creºterii preþurilor ºi a creºterii economice, a producþiei
din viitor, s-a ajuns la adevãrate pariuri pe produse derivate de acest tip. Iar
cât timp trendul a fost crescãtor, modelul a putut sã suporte ºi hibele prezentate mai sus. Însã atunci când nu a mai existat creºterea ºi inflaþia aceasta la
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nivel global, modelul a capotat, arãtându-ºi slãbiciunile ºi gãurile de reglementare care au indus cãderea în gol.
Specularea direcþiei fondurilor ºi a zonelor de creºtere de cãtre investitori
nu e cazinou sau loterie, ci are reguli. Miºcarea capitalurilor internaþionale
are drept axiomã de bazã, pentru ca predicþia sã fie corectã, creºterea economicã pe trend, tendinþã constantã. Însã brusc în Statele Unite, cele mai atractive ºi lichide economii pentru investitori, s-a produs o rupturã, nereturnarea
creditelor, scãderea preþului la imobiliarele care erau scoase la vânzare de
bãnci în numãr mare afectând ºi piaþa celorlalte clãdiri, de unde ºi scãderea
economicã, a valorii garanþiilor reale ºi declanºarea unei crize economice.
Ca proces, se mai adaugã celebrul paradox al directorilor de multinaþionalã care, într-un format deja consacrat, au salarii, beneficii ºi bugete de protocol garantate, plus participare la beneficii, însã nu ºi sancþiuni potrivit pierderilor pe care o companie le poate înregistra sub directoratul lor. Cum soluþia de bail-out, a injectãrii de bani ºi preluãrii de acþiuni în instituþiile financiare de cãtre statul american a funcþionat, aceºti lideri ai Wall Street-ului au
încasat ºi beneficiile de dupã crizã. Rezultatul a fost revolta publicã ºi, fie
speculatã, fie naturalã, miºcarea Occupy Wall Street5 reprezintã un rezultat
al faptului cã responsabilii declanºãrii crizei nu numai cã nu au fost pedepsiþi, ba mai mult, au fost premiaþi.
Dar poate cel mai grav, mai grav decât criza, a fost percepþia crizei. De
principiu, prin uz excesiv – în special în spaþiul mediatic, virtual ºi informal
– percepþia ia locul realitãþii. De aici ºi motivul pentru care, de la un anumit
punct, libera circulaþie a informaþiei ºi fenomene petrecute pe diferite meridiane ale lumii, tendinþele catastrofice din ºtiri – o ºtire bunã nu vinde, una
proastã, eventual fasonatã corespunzãtor, aduce audienþã, publicitate ºi, deci
bani – totul a dus la faptul cã suspiciunile originare privind greºelile ºi boala
sistemului au fost exacerbate ºi au dus la prãbuºirea încrederii.
În orice crizã, evident cã morala comunã ºi aºteptarea populaþiei se îndreaptã spre o formulã vindicativã, respectiv a antrenãrii responsabilitãþii
vinovaþilor. Vinovaþii, leadership-ul economic-financiar, au fost fie ocoliþi
de tãvãlugul rãspunderii, fiind înregistratã protecþia din spatele contractelor
de management, dar ºi o toleranþã excesivã, ba chiar pe alocuri vinovatã, a
leadership-ului politic, care a susþinut zona financiarã chiar ºi protejându-l
pentru a nu fi antrenatã responsabilitatea sa. De unde ºi accelerarea neîncrederii publice care s-a extins, de data aceasta cu temei real, asupra leadership-ului politic.
De remarcat ºi faptul cã, criza financiar-economicã a determinat ca asumarea costurilor sã cadã pe seama clasei de mijloc. Nu a fost o crizã a sãracilor, ci în primul rând o crizã a clasei de mijloc, care a sãrãcit brusc. Clasa
de mijloc era cea care avea investiþii pe piaþa bursierã, în acþiuni care ºi-au
pierdut valoarea peste noapte. Clasa de mijloc avea bani în bãnci care au falimentat. Clasa de mijloc avea mici afaceri care au fost primele ce au sucombat, dând faliment în cursul crizei din lipsã de comenzi. Iar acestea erau afa-
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ceri reale, productive, nu realizate în pieþe noi sau secundare, care speculau
migraþia fondurilor. Iar bãncile nu au fost acolo, nu au avut rezerve ºi nici
încredere, nu au mai putut proteja afacerile mici ºi de familie cu credite care
sã le ajute sã treacã criza.
Dar poate cel mai important, criza „primului val“, criza americanã, a subliniat prima, pe linia lipsei de responsabilizare a elitei financiare ºi a conivenþei elitei politice cu aceasta, o crizã moralã a sistemului, o absenþã a referenþialului, a solidaritãþii, a formulelor de coeziune comunitarã ºi societalã
care sã asigure depãºirea crizei prin întrajutorare ºi prin formule de utilizare
a resurselor în comun. Consumerismul ºi individualismul pragmatic, transformarea bisericilor în societãþi comerciale ºi afaceri ºi pierderea originii lor
de referenþial moral într-un moment critic a dus la receptarea crizei în forme
ºi mai dramatice de cãtre populaþie.

Criza datoriilor suverane în Europa. Criza în România

Criza datoriilor suverane a fost rezultatul a douã procese concomitente,
suprapuse ca interval de timp, aparent convergente ca direcþie, în fapt cu
multe puncte de contradicþie vãditã: integrarea europeanã ºi globalizarea.
Ambele procese merg în sensul liberalizãrii economice ºi al integrãrii, cu excepþia faptului cã într-un caz avem de a face cu o integrare regionalã, în celãlalt cu o integrare haideþi sã-i spunem universalã, deºi lasã în afarã spaþii izolate ºi neaccesate complet, autonome faþã de circuitele globale. Spuneam cã,
aparent, procesele sunt convergente, dar nu totdeauna drumul spre globalizare trece prin formule de integrare regionalã – deºi par logice ºi sunt instrumente indispensabile de coagulare a economiilor apropiate ºi interdependente, în drumul spre integrarea globalã. Cãci structurile regionale, prin regulile faþã de exterior, faþã de cei care nu se aflã în regiunea de integrat ºi
prin construirea ºi întãrirea barierelor externe, se contrapun procesului de
integrare globalã.
Procesul de globalizarea s-a accelerat, în ultimele decenii, pe fondul creºterii vitezei de transport ºi comerþ, al comunicaþiilor ºi miºcãrii banilor, investiþiilor, a oamenilor, a produselor ºi serviciilor. Viteza ºi capacitatea tot
mai mare a transnaþionalelor ºi investitorilor relevanþi a depãºit deja forþa ºi
economiile naþionale, cel puþin în cazul statelor mici ºi medii, dar în orice caz
creeazã probleme de tangaje economice atât statelor, cât ºi economiilor mari.
Mai mult, orice barierã restrictivã are tendinþa de a fi mãcinatã prin faptul cã
acest capital va specula niºele de profit ce-i sunt oferite de aceste bariere,
înlãturându-le, în final.
În cazul UE, defectele de construcþie a unui actor post-modern prins în
furtuna globalizãrii au fost imediat speculate, în primul rând, politica monetarã comunã fãrã politicã fiscalã comunã. Iar pactul de stabilitate ºi convergenþã s-a dovedit insuficient pentru a asigura baza coerentã a dezvoltãrii ºi
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integrãrii6, în timp ce politicile de coeziune au fost mult prea restrânse ºi neconcludente pentru a elimina clivajele dintre diferitele state membre. Cât
despre sistemul de decizie, el a fost întotdeauna vãduvit prin lipsa de legitimitate democraticã a leadership-ului Comisiei, modul de a alege, la nivelul
naþional, funcþionari ºi nu personalitãþi care sã-i eclipseze la nivel european
pe ºefii de state ºi de guverne ce-i desemnau, dar ºi modul greoi de a lua
deciziile chiar ºi în momente de crizã.
Mai adãugãm aici „oboseala“ extinderii7, cel mai de succes motor de creºtere economicã, în formulã win – win, pe care l-a imaginat UE dupã 1989.
Câºtigau þãrile membre pe seama creºterii pieþei, câºtigau noile state membre
din acelaºi motiv ºi pe seama democratizãþii ºi accelerãrii dezvoltãrii. Iar
oboseala extinderii a fost repede dublatã de „oboseala“ integrãrii mai profunde a UE8, în care mecanismele privind structura populaþiei europene –
natalitate scãzutã, îmbãtrînirea populaþiei, refuzul muncii grele, istovitoare,
„ruºinoase“, „degradante“ pe care trebuie sã o facã alþii, imigranþii, a dus la
intrarea în spaþiul european a noilor resortisanþi mult mai vitali. Dar aceºtia
nu au preluat doar poziþiile pe care nu ºi le dorea nimeni, ci au atentat, încet,
încet, la poziþiile cu pregãtire mai importantã, luând ºi slujbe pe care le disputau cu naþionalii statului gazdã. În paralel, efectul de antrenare a adus ºi
personaje care au consolidat infracþionalitatea ºi pegra oraºelor, de unde ºi
cãderea în ritm alert, în susþinerea unor curente anti-imigraþie, xenofobe ºi de
extrema dreptã9, partide ce au intrat chiar în Parlament, ba chiar în majoritãþi
ºi chiar în guverne europene.
În plus, UE s-a confruntat, în premierã dupã crearea Comunitãþilor Europene, cu scãderea economicã ºi cu criza economicã. Cazul Greciei – falsul ºi
acoperirea datoriilor reale prin proceduri birocratice; Pactul de stabilitate ºi
convergenþã cu prevederi laxe, slab ºi nerespectat chiar ºi de fondatori –
Franþa, Germania; lipsa de competitivitate europeanã generalã datã ºi de o
anumitã îndepãrtare de cultul muncii grele, a muncii susþinute – ºi pe seama
unor modele sociale nefaste, toate au dus la criza detoriilor suverane care se
acumulaserã dar care, pe fond de crizã economicã-financiarã, au început sã
reprezinte un balast ºi o greutate în a fi acoperite.
Aici se adaugã ºi un alt proces, cel al scãderii drastice a investiþiilor în
industria militarã, una din forþele de dezvoltare ale economiei americane prin
faptul cã industria militarã e principalul investitor, în SUA, în cercetarea
fundamentalã. Europa a pierdut astfel ritmul10 ºi a început sã aºeze cam o
generaþie tehnologicã între ea ºi SUA, poate cu excepþia notabilã a Marii Britanii, care a menþinut modelul ºi investiþiile militare, precum ºi a Germaniei,
dar care nu a beneficiat de atractivitatea egalã a minþilor ºi de nivelul de
finanþare al laboratoarelor ºi proiectelor individuale de peste ocean.
În þara noastrã, soluþia la crizele suprapuse pe care le-am resimþit prin impact ºi efect de antrenare a celor de peste ocean ºi a celor europene a fost austeritatea. Soluþia a fost una impusã de nevoia de finanþare, de FMI ºi UE, iar
doar viitorul va putea sã valideze, prin valorificarea oportunitãþilor pe care

GÂNDIRE STRATEGICÃ

329

le-a oferit, acest pas comparativ cu alþi parteneri europeni, dacã a fost bine,
a fost rãu, dacã decizia a venit la timp. Poate, cu un an mai devreme, costurile sociale ºi economice ar fi fost mai reduse. Poate o conºtientizare ºi reacþie încã din 2007 ar fi blocat un trend de cãdere ºi „aterizare durã“ a economiei în 2008.11
Cert este cã efectele austeritãþii, în momentul sãu iniþial, au fost absorbite
de cãtre populaþie12 pe seama creºterilor din cei 4 ani anteriori, 2005-2008,
dublarea pensiilor ºi salariilor. Însã, pe dimensiunea percepþiei publice,
punctul de inflexiune a fost atins, trecerea de la o creºtere constantã ºi substanþialã la tãiere a salariilor ºi apoi o recuperare reþinutã ºi respectiv blocarea practicã a veniturilor a costat încrederea lidership-ului politic.
De aici pânã la prãbuºirea încrederii în autoritate, în general, a fost doar
un pas. Aceasta este contraproductivã cu atât mai mult cu cât, în crizã, lipsa
de încredere în lider face mesajul sãu în momente complicate necredibil, iar
capacitatea de a concentra ºi aduna resursele publice ºi a determina efortul
unitar al naþiunii pentru depãºirea problemelor este redusã, cu efect major
pentru gestiunea crizelor.
Dar, în cazul crizei din þara noastrã, s-au suprapus mai multe elemente ºi
procese ce dureazã de cel puþin 20 de ani:
– lipsa de expertizã profesionalã în spaþiul autoritãþii publice. Statul
român a pierdut bãtãlia pentru oameni bine pregãtiþi cu multinaþionalele, sectorul privat ºi cu ofertele din strãinãtate;
– slaba pregãtire a generaþiilor viitoare. Sistemul de învãþãmânt are câteva vârfuri remarcabile ºi forþa de a produce un numãr de tineri cu pregãtire
de top, care fac furori pe toate meridianele ºi ocupã, în competiþii deschise,
cele mai importante posturi la companii ºi în universitãþi prestigioase din lume, însã nu a reuºit sã depãºeascã faza de masificare ºi scãdere constantã a
nivelului mediu de pregãtire, printr-o suprapunere de dezinteres, lipsã de calitate ºi atractivitate a domeniului educaþiei pentru cei mai bine pregãtiþi absolvenþi, formalism ºi superficialitate în actul de învãþãmânt. Astfel, abilitãþile dobândite sunt la un nivel precar, standardele medii sunt reduse, modelele
bazate pe muncã ºi educaþie au fost suplinite de cele care aºeazã în prim-plan
norocul, întâmplarea ºi banii, iar ºcoala oferã tot mai multe posibilitãþi de a
traversa perioada de acumulãri fãrã sã înveþi cum trebuie sã înveþi. Am
pierdut modelul acumulãrii de cunoºtiinþe ºi al învãþãrii „lucrurilor inutile“
ºi nu am dobândit un sistem al „alegerii învãþãturii necesare“;
– consumerismul ºi aplecarea spre cantitate versus calitate. Moda, produsele de import cu valoare îndoielnicã dar accesibile, lipsa de modele, ruptura la nivelul elitelor, rãzboaiele false ale „noilor“ cu „foºtii“ ºi contestarea
valorilor reale pe baza a „ce a fãcut înainte“ sau preamãrirea „ºcolilor de
afarã“ a criteriilor false ºi adaptate grupurilor noi, crearea prea multor „punþi
obligatorii“, pãzite de „podari“ cu zeciuiala pe domenii întregi a dus la alterarea competiþiei în cercetare, învãþãmânt superior, în administraþie ºi modelarea „birocraþiilor pozitive“;
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– tot la nivelul valorilor, am înregistrat ºi continuã exerciþiile dilematice
ºi criticiste urmate de false demitizãri, vânãtori de vrãjitoare, lipsa de reconciliere dupã Revoluþie ºi continuarea sciziunilor în societatea româneascã
prin promovarea agresivitãþii de limbaj ºi acþiune, a pornirilor conflictuale,
violenþei de limbaj ºi modelelor marginale care „plac majoritãþii“. Constatãm
astãzi cea mai slabã coeziune societalã întâlnitã în România de sute de ani.

Reconstrucþia sistemului de valori ºi a referinþelor morale:
Alungaþi negustorii din Templu!“
„A

Impactul generaþiei 1989 cu economia de piaþã, democraþia ºi libertatea a
fost unul salutar, dar nu fãrã efecte secundare. Cu sau fãrã ºtiinþã, rupturile
create de momentul 1989 între grupuri, categorii ºi tipologii umane, speculate amplu la nivel politic în primii ani de democraþie, au dus la scindãri masive ale societãþii, contestãri ale valorilor ºi mãturarea memoriei naþiunii. Ce
a urmat nu a fost reconstrucþia socialã de la bazã, eventual o redescoperire a
spiritului comunitar pe baza religiei regãsite, ci, din contra, contestarea oricãrei coagulãri sociale prin referire la comunism, a valorii cu referirea la libertatea criticii, demitizarea idolilor istorici pentru cã fuseserã pilonii de referinþã ai epocii anterioare. Reconcilierea dupã ruptura revoluþiei nu a intervenit nici astãzi, când încã avem revoluþionari ce revendicã financiar o recunoºtinþã a naþiunii pentru ce au fãcut în 1989, vinovaþii evenimentelor nu
au fost gãsiþi iar procesul a fost tãrãgãnat prin parchete ºi instanþe fãrã finalitate, în timp ce deschiderea arhivelor ºi pedepsirea torþionarilor ºi vinovaþilor
s-a fãcut parþial ºi tardiv pentru a mai asigura responsabilitatea în justiþie a
acestora.
În schimb, a pãtruns în spaþiul public un nou set de valori, inerente noului
tip de regim ºi unei economii de piaþã sãlbatice, nereglementate, a unui acces
la resurse ºi oportunitãþi drenate politic: pragmatism, consumerism, beþia de
produse. Diversitatea de produse ºi impactul publicitãþii asupra unui public
neobiºnuit a accentuat pornirea „sã le încercãm pe toate“, ultimul, „cel mai
nou“ produs, cel „la modã“ a devenit „cel mai bun“, „cel de care am nevoie“,
„a avea“ a devenit valoarea supremã – nu a satisface nevoia, trebuinþa.
Dar poate cea mai gravã problemã pe care am întâmpinat-o a fost cã am
pierdut un referenþial al scopului în viaþã, am pierdut plãcerea ºi cunoºtiinþele
despre viaþã ºi nu mai ºtim sã trãim. Scopul suprem a devenit sã posedãm
bunuri, modalitatea sã pãcãlim pe celãlalt sau sã speculãm o oportunitate
înaintea lui, sã ne descurcãm, abilitatea balcanicã ºi bizantinã de a soluþiona
problema prin a apela la decident cu plocon, peºcheº, a revenit în forma accesului la pile, cunoºtiinþe ºi relaþii cu mitã, ºpagã ºi corupere. Scopul în viaþã nu mai este cel de a crea, a construi, a dura, a lãsa ceva în urmã, care sã
ne împace viaþa finitã pe care o avem cu realizãri care sã ne asigure pomenirea în posteritate – prin cãrþi, prin copii, prin instituþii create, prin construcþii ºi idei consacrate ºi lãsate urmaºilor.
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Discuþia privind o reformã moralã e grea ºi complicatã într-o societate în
care referinþele profesionale sunt contestate laolaltã cu figurile emblematice.
Referinþele sunt demitizate, modelele absente sau pervertite în alte direcþii
decât cele legate de creaþia de orice fel. ªi dacã societatea civilã ºi comunitatea nu a dat mari moraliºti iar cei de referinþã s-au stins unul câte unul, rolul
referenþialului moral nu a putut fi suplinit nici de religie, în ciuda încrederii
de care se bucurã Biserica în România.
Douã au fost fenomenele care au alterat forþa de referenþial moral al Bisericii: mai întâi revenirea în prim-plan a instituþiei religioase ca încredere, dar
nu ºi a credinþei reale a comunitãþii, nu ºi a forþei de coagulare a comunitãþilor ce revenea îndeobºte religiei, pe de altã parte o transformare a instituþiei
din referenþial în spaþiu cu propriile probleme, o cãdere în zona afacerii ºi
veniturilor, a mercantilismului în Biserica însãºi, dublatã de probleme morale ºi legale chiar a unui numãr de membri ai clerului, pe care instituþia iniþial i-a protejat, pentru a nu fi expusã public, apoi nu a avut mijloace suficiente pentru a-i sancþiona, în fine întâmpinã probleme în a gestiona aceste
subiecte în contextul unei competiþii – inegale, ce-i adevãrat – cu alte culte
ºi credinþe ce se dezvoltã liber în România.
„Alungarea negustorilor din Templu“13 este un percept profund creºtin
care ar putea fi un punct de plecare în reaºezarea referenþialului moral al
societãþii româneºti: alungarea consumerismului ºi a dorinþelor materiale din
mintea noastrã; redescoperirea scopurilor vieþii; redescoperirea bucuriei de a
trãi ºi a altor motive de fericire decât banii – utili totuºi, în limite decente,
pentru a putea sã ne asigurãm viaþa; revenirea la cultul muncii asidue ºi modelului devenirii prin muncã, a progresului ºi reuºitei prin trudã ºi cu aºezarea pas cu pas a cãrãmizilor în cariere clare ºi cu perspectivã, nu cu salturi
întâmplãtoare mediate de noroc, bani, matrapazlâcuri sau aranjament politic.
În al doilea rând, trebuie determinatã o respingere a modelului SRL pentru Bisericã ºi recâºtigarea rolului de referinþã moralã a naþiunii, revenirea la
modele de ascezã ºi misionarism creºtin, la rolul de purtãtor al solidaritãþii
umane, de constructor al coeziunii societale. Biserica e parte a comunitãþii ºi
nu o afacere a unei elite religioase. Catedrala Neamului e un simbol care trebuie construit, e mai impozant decât Casa lui Ceauºescu ºi are relevanþã de
simbol, dar în contextul în care se închid ºcoli ºi spitale din cauza limitelor
financiare ºi a perioadei de austeritate, a scãderii populaþiei, invocarea a mii
de amendamente pentru a susþine alocarea, de la bugetul de stat, de bani pentru construcþia de biserici devine o impunitate, mai ales cã epoca recuperãrii
monumentelor demolate de cãtre comunism a fost deja depãºitã.
Este important ca Biserica sã rãmânã referenþial în încrederea publicã ºi
ea trebuie sã îºi menþinã postura de referinþã moralã, inclusiv prin austeritate,
prin ascezã ºi prin promovarea referinþelor curate ale pustnicilor, cãlugãrilor
ºi preoþilor cu har ºi înnobilaþi de viaþa asprã ºi aridã, de munca ºi lucrarea
pe care o fac deopotrivã zi de zi. De aici trebuie pornitã reforma moralã a
societãþii: de la referinþe, modele, ascezã, bunãtate, bine, pozitivism ºi constructivism social. Pe un asemenea proces se poate întemeia redescoperirea
ideii Binelui.
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26. MARILE TEME STRATEGICE ALE ROMÂNIEI.
UN DECALOG*

România înregistreazã la aceastã orã un numãr de probleme strategice
structurale cãrora trebuie sã le facã faþã ºi pe care va trebui sã le gestioneze
în viitorul apropiat. Indiferent cine va veni la conducerea statului român,
problematica aceasta va trebui abordatã, ºi cum lucrurile nu pot fi realizate
doar de un partid sau altul, ele trebuie tratate în comun de cãtre toate forþele
politice din þarã. Aceastã dezbatere poate sã ducã la crearea unui sumum de
proiecte ce meritã a fi sprijinite în comun ºi se pot constitui în ceea ce înseamnã interes naþional.
Iar pentru ºtiinþã, interesul naþional nu se voteazã, e produsul elitei. E ca
ºi cum ai face referendum cu ce discipline sã se dea la admiterea la doctorat
la Micologie. Aºa cum interesul naþional nu e reprezentat de punctele ce nu
se pot schimba prin referendum din Constituþie plus limba românã. Poate
dezbaterea despre interesul naþional ºi nevoia unei mari strategii ar deveni
utilã astãzi.

1. Finanþarea legitimã, transparentã ºi competitivã a activitãþii politice. În lipsa unei asemenea soluþii, riscul menþinerii/cãderii în corupþie e
constant, plus cã toate partidele politice rãmân anchilozate în proiect ºi complet neatractive pentru profesioniºti neangrenaþi în afaceri sau „legãturi vinovate“ cu liderii politici ai partidelor respective.
2. Crearea mecanismului de atragere a resursei umane de calitate pentru funcþia publicã, respectiv elaborarea unor pachete atractive ºi legitime
pentru profesioniºti care sã permitã competiþia cu succes în raport cu multinaþionalele ºi angajatorii privaþi, precum ºi cu angajatorii de peste hotare.
3. Crearea respectului pentru profesionalism, pentru muncã ºi modele
de construcþie pas cu pas a carierelor profesionale. Meritocraþia ºi modelele
necesare societãþii nu pot fi construite dacã tipul de personaj mediatizat este
ºmecherul, cel care se descurcã, venalul, scandalagiul sau hoþul neprins.
Rãmâne o problemã constantã a þãrii noastre identificarea ºi cultivarea de
personalitãþi dedicate muncii lor, profesiei, modele, referinþe, elite.
4. Viaþa politicã nouã. Societatea are nevoie de speranþã ºi în materie de
lideri ºi formaþiuni politice-civice de referinþã. Atât timp cât sistemul politic
nu încurajeazã valoarea ºi nu atrage elitele, specialiºtii, oamenii cu meserie
în spate, devine dificilã cultivarea unei clase politice de calitate.
Recompunerea coeziunii societale. Este un deziderat extrem de important ºi care decurge din atomizarea societãþii, individualism ºi soluþii perso-
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nale, nu din formule instituþionale de a reuºi pentru toate categoriile sociale,
la nivelul la care trebuie sã ajungã fiecare. Avem o problemã cu definirea consensualã a interesului naþional – atât la nivelul clasei politice, a specialiºtilor cât ºi a societãþii în ansamblul sãu. Singurele elemente de permanenþã
în materie þin de persoane ºi funcþii publice, ele fiind legate de credibilitatea
ºi legitimitatea acestora. Strategia Naþionalã de Apãrare, formulatã de Preºedinte, este singurul punct de referinþã actualã.
5. Singurele elemente de permanenþã sunt angajamentele noastre faþã
de organismele internaþionale de care aparþinem plus organismele financiare, dar în lipsa altor elemente perene sau permanente acceptate, la care
se adaugã contextul scindãrii societãþii ºi aprofundãrii rupturii din interiorul
societãþii, aceste angajamente sunt astãzi puse sub semnul întrebãrii. Oricum,
ele nu alcãtuiesc o viziune asupra României de mâine, nu contureazã un
proiect de dezvoltare al þãrii, de unde dificultatea conturãrii ºi construirii
unui profil strategic al þãrii ºi a unui proiect strategic al României. Nevoia de
Mare Strategie devine din ce în e mai pregnantã în contextul competiþiei de
poziþii – nu de idei sau proiecte.
6. Supremaþia legii: este un principiu al democraþiei tot mai mult pus sub
semnul întrebãrii deºi se regãseºte în principiile fundamentale de la Copenhaga, necesare depunerii (ºi acceptãrii) cererii de aderare la UE. Ea presupune faptul cã regulile democratice se situeazã deasupra voinþei exprimate a
majoritãþii. În acest context ºi pe acest fundament se edificã statul de drept.
Contestarea ºi ambiguitatea la adresa acestor reguli apãrute odatã cu procesul de suspendare a Preºedintelui României a creat dificultãþi majore României ºi, în general, puterii politice legitime în stat în raport cu cetãþenii.
Principiul statului de drept presupune nu politizarea instituþiilor, ci întãrirea
ºi funcþionarea lor independentã, pentru a-ºi atinge scopurile pentru care au
fost create, cu rãspunderea ºi controlul politic sau ierarhic.
7. Munca. Cultura ºi respectul faþã de muncã a dispãrut aproape complet,
cu excepþia unor zone limitate din societate, cele ce privesc munca în multinaþionale. Din raþiunile de mai sus, atacul la adresa muncii e din ce în ce mai
susþinut. Reconstrucþia culturii ºi respectului faþã de muncã ºi cel ce munceºte, faþã de realizãrile sale va dura ºi reclamã oricum o abordare serioasã
din partea clasei politice.
8. Calitatea de contribuabil ºi plata impozitelor ca responsabilitate de
cetãþean, pentru a garanta respectul pentru societate ºi un stat solid care sã
ocroteascã aceastã proprietate este tot o idee ce trebuie cultivatã la nivelul
educaþiei principale din ºcoli ºi prin formulele de promovare generalã a acestor perspective. Rãmâne o problemã strategicã a României sublinierea ºi asumarea faptului cã un cetãþean îºi menþine aceastã calitate doar dublând-o ºi
cu calitatea sa de contribuabil, iar respectul creºte atunci când îºi plãteºte impozitele ºi când veniturile ºi proprietãþile sale provin din muncã.
9. Situaþia Partidelor politice. Douã sunt fenomenele care au loc ºi marcheazã viþa partidelor politice: mai întâi o anchilozare a tuturor „partidelor
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vechi“, blocarea accesului ºi concentrarea puterii la familiile de prieteni ºi
oameni de afaceri din cercul îngust al Preºedinþilor (cu nemulþumirea, în consecinþã, a restului partidului) ºi imposibilitatea creãrii de „partide noi“, curate, din oameni care sã nu fi fãcut politicã. Toate creaþiile publice s-au
dovedit incapabile sã funcþioneze fãrã rupturi din partide ºi fãrã asocieri care
sã le ducã în Parlament, poate cu excepþia „fenomenului PPDD“, partid de
televizor dar pe listele cãruia au acces, pe bazã de platã a locului, reprezentanþi renegaþi sau paraºutaþi din toate „partidele vechi“.
Problemele de finanþare a partidelor politice sunt depãºite doar de modul aleator ºi nestrategic al cheltuirii banilor de cãtre aceste partide.
În plus, partidele au renunþat la unul din atributele lor, acela de creare ºi
atragerea de cadre noi, de atragere a specialiºtilor. Mai mult, partidele ºi-au
epuizat garnituri întregi de oameni politici ºi au ajuns la generaþii foarte
tinere, complet neexperimentate ºi fãrã experienþã profesionalã în vreun domeniu, care au ajuns la conducere ca efect al înþelegerilor dintre grupãri cãrora le sunt tributare, profilul liderilor fiind mai degrabã unul ce reclamã
lipsa de caracter, tupeul, scandalul public ºi minciuna repetatã.
10. Elite ºi referinþe ale societãþii. Problema majorã actualã este formarea elitelor ºi capacitatea de a le menþine în þarã ºi respectiv în funcþie
publicã. Nivelul de platã creeazã dificultãþi majore pe aceastã direcþie, iar
generaþiile sunt din ce în ce mai puþin pregãtite, mai puþin înclinate spre studiu ºi cu puþinã experienþã. În general, în þarã ºi pentru funcþia publicã rãmân
tinerii mai puþin pregãtiþi, care nu au reuºit sã-ºi facã cariere în zona privatã
sau în strãinãtate, sau copii din familie cu tradiþie în administraþia publicã
(inclusiv copii de politicieni).
Situaþia este accentuatã de lipsa reperelor, lipsa modelelor ºi de lipsa
referinþelor morale. Demitizarea practicatã de cãtre media ºi polarizarea
societãþii în formate antagonice, mutual exclusive, au dus la eradicarea sau
ºtergerea reperelor, modelelor ºi referinþelor morale unanim acceptate în societate. Biserica este suficient de retractilã ºi implicatã în afaceri pentru a
mai furniza o referinþã moralã solidã, în celelalte cazuri modelele fiind mai
degrabã izolate ºi personalizate, sau orientate politic într-una sau alta din taberele create în societate.
NOTE
1 Potrivit modelului triadei „obiectelor de securitizat“ a lui Barry Buzan ºi ºcolii de securitate de la
Copenhaga.
2 Rene Thom, Teoria Catastrofelor, Editura Tehnicã ºi ºtiinþificã, Bucureºti, 1979.
3 Titu Maiorescu a lansat ºcoala „spiritului critic“ în Junimea sfârºitului de secol 19 ºi în critica literarã, care ulterior a devenit la începutul de secol o ºcoalã de gândire cu impact în diverse medii.
Recuperarea curentelor de gândire româneascã de dupã 1989 a dus la extinderea spiritului critic
prin deconstructivism ºi chestionarea tuturor referinþelor istorice, culturale, literare, într-o exagerare a spiritului critic cãzut în criticism, un proces sãnãtos la origine, dar care a degenerat în distrugerea pilonilor de referinþã naþionale. Mai mult, apariþia spiritului dilematic în anumite contexte
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ale GDS, din jurul Revistei 22 ºi, ulterior, de la Dilema lui Andrei Pleºu, a avut drept scop asanarea
societãþii de reminiscenþele fostului regim ºi drept efect secundar pierderea referinþelor ºi punerea
sub semnul întrebãrii a oricãrei acþiuni sau persoane, istoricã sau prezentã.
Glass-Steagall Act, cunoscut ºi drept Banking Act din 1933, a fost adoptat de Congres în 1933 ºi
nu a permis bãncilor comerciale sã se implice în afacerile legate de investiþii. Revizuirea prevederilor Glass–Steagall Act s-a fãcut prin Gramm–Leach–Bliley Act în 1999 ºi a eliminate separarea care a existat între bãncile de investiþii care emit acþiuni ºi bãncile comerciale care fac depozite. Deregularizarea a eliminat ºi conflictul de interese între bancherii ce fac investiþii ºi care sunt
ºi ofiþeri ai bãncilor comerciale. Aceastã revizuire a contribuit la accentuarea severitãþii crizei financiare din SUA 2007-2011 permiþând firmelor de investiþii bancare de pe Wall Street sã joace
banii deponenþilor din bãncile comerciale.
Miºcarea a pornit în urmã cu doi ani ºi a contestat lipsa de responsabilizare a bancherilor de pe
Wall Street consideraþi responsabili de amorsarea crizei financiare ºi economice peste ocean. Ea
s-a extins în diferite state ºi a fost îmbrãþiºatã de un cumul de anarhiºti, antiglobaliºti, dar ºi oameni care au piedut în crizã, speculându-se chiar, pe baza unei declaraþii publice de susþinere, cã
miºcarea ar fi fost finanþatã de multimiliardarul George Soros.
Prevede deficitul statelor membre sub 3% din PIB ºi datoriile sub 60% din PIB pentru a intra în
zona Euro. Regula ar trebui probatã cã se respectã la nivelul a 3 ani înainte de aderare, prezumându-se, dar fãrã nici o sancþiune, cã se respectã ºi dupã. De la adoptarea în 1992, la Maastricht,
datele vorbesc divergent de nerespectarea prevederilor de cãtre nici o þarã în cei 20 de ani pânã
astãzi.
Fenomenul de „enlargement fatigue“ a intervenit dupã extinderea UE cu România ºi Bulgaria în
2007.
Marcatã de respingerea de cãtre Franþa ºi Olanda a Tratatului Constituþional, ratificat deja de un
numãr mare de state, inclusiv România.
Extrema dreaptã a ajuns la guvernare în Olanda, în cazul Franþei, zestrea de voturi ce a crescut la
31% a Frontului Naþional dupã preluarea de cãtre Marine Le Pen a conducerii partidului de extremã dreaptã francez ºi plasarea pe poziþia a doua, a treia în intenþiile de vot au determinat adoptarea unui limbaj anti-imigraþie de cãtre Preºedintele Sarkozy pentru a atrage votanþii extremei
drepte.
Realizarea acestei discrepanþe apare la momentul fundamentãrii Agendei Lisabona, iar eºecul
acesteia e consemnat inclusiv în cadrul summitului Consiliului European din 8-9 decembrie 2011
care stipuleazã din nou ca prioritate susþinerea creativitãþii, a eficienþei a noilor tehnologii ºi a
creºterii competitivitãþii ca soluþii ale ieºirii din crizã.
Hard landing este expresia ce desemneazã trecerea de o creºtere importantã la un deficit la fel de
important de la un an la altul.
Nivelul protestelor publice a fost redus ºi gestionat fãrã probleme de cãtre autoritãþi, care nu s-au
confruntat nici cu mitinguri mamut, nici cu turbulenþe ºi violenþe de stradã ca efect al tãierilor de
25% al salariilor ºi al anunþatei tãieri a pensiilor, asupra cãreia s-a revenit, nici ca efect al creºterii
TVA.
Matei, 21.12-13.
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